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POLITYCZNY, SPOŁECZNY i. lITERACKI.~
Cena 250•000 mil.

Prenumeratamiesięczn.wt.,odzimk.5.00.0.000+
11. Ogłoszenia: I strona! w tekście 150.000mk
kralu
6500000+
ł za wiersz
Nekrologi
100.000 "
"
tt..,,··
t
+ DliliDletr.
Nadesłane po tekście
100.000
u.
"
" zagran.12.000.000
Redakcja i Administracja
je~noszp. ZW'Yczajne
80.000 "
Odnoszenie do domu 250.000mk.miesięcznie. •
I:,ódź t Piotrkowska nr. 106.
t Stron.a gazet?' dzieli się n.a 10 szpalt ogłoszenio",""ch. D8JI'nI.NJ>
Glos Polsłli" łącznie z "Kurierem Wiecz." t T 1 fon"". Redałtc~i nr 19-71 • Ogłoszen~azaręc~>:no'Vi'e i zaś1ubinowe 6.000.000 Inrll
.
8300000 k
..
e e
".
" . . Ogłoazen1a zaDl1eJscowe obliczane są o 50 procent
Wra% Z O d noszeniem.
•
m. mleslęczn.t Administr. 199. Nocn y -799. • :: zaś firtnzagranicznych o 100 'p rocent dro!ei ~:

t.

-

"

podług słynnej powieści Leonarda Merricks'a "Fools Pa·
radise" jest niewątpliwie je·
dnym z najlepszych filmów
z życia współczesnego reży.
serji najbardziej genjalnego
reżysera świata Cicil'a B. de
Mille'a.
4718-1
#2

s

o

Do.iści,e do wladzy w Anglji
Pamietamv niedawnv objaw gielsk<ie.l1:o. Tedy biegni,e z metro· przeC>iwnika Niemcy. i powaliw- Przyszłość ta właśnie kłam 'm do
Mac Dona,lda i ,reprezent.owa.nego lniepokoju Prancii i Wro~h. zaa,Lar P~lii oo.jbHżs~a - pr~ez .S~ez - szv sd6wneg>() jej rywala _ Ro- tad stale za,da?,'ala.
,
przezen stronnIdwa pra>cy zda- mowanvch koncentraCja gclów- mć połączenia z IndJam'i l Au- sie każe drogi płacić ,oIkup za to Ze wszystkIch kryzysow swo\~afo si~ zrazu .. gro~ć ~li'~l~ce- nych silf marynarkri angielskie; na stra1.ia.
p·o.dwójne zwvciestwo.
i1ch A!lg!.ia nietvJko wyiść ~mfala
'n:em tel harmonn, i CI ągl,os CI'. .laka morzu ~ród.zlem~eiJ!1: oba te 'PańKolos wiellkobrvtański. Przy ca Rzekłbyś: Y,'oma uwol,nHa An- zWVlcleS'ko. ale ,wychoctz,lta ~
~harakter,vz~~a·ła od w~,ek6w 'Ot) stw,a w pr.zesumel?,lU ośrodka D.?- lej ootędze sJ1 i ŚI1odków. iaklm1 gI.ie od ni.eibeZ'piec.z'eńsfwa ze- przvrost~m,no.~e] Sl~y .j powar· ,
ht:\oke ."Y;c1k,le.1 BrytamI: zwta- tęg11 morskliej ~b!ll z A~~ty,~U roz,p orz adz.a. nOSi w sobie iedna Win etrz.negco. aby do tem wvż- Natchmema I srodkl ,d.o wa ,kf
szeza .leI polItyke zag'ramczna.
na wody śr~zlem~- omorskle dOl- słabość straszliwa; słabościa ta szego stoDnia S'PotegOlWać wszvst czerpała zawsze z :O!~przebraWv,starczyło wsnkże kWka rzały llle'bez~,eczenstw.o. be~po- jest odległość. laka dzieli od sie- kie jej n'iebezpieczeństwa we- n,,:ch zlasob6w :wl~s'nel zV\y~tno.
miesiecv czasu. aby sie p!zeko- średnio 'przecIwko sobie skiero- bie Doszczell:61ne ielto posiadłości. wnetrwe, Hasło wvzwo.[en.ia na- ŚC~: zasobów: lak!e dawat le.l ponać. że obiecie steru rzadów wane.
tudzież wvnikaiace stąd odoso- rodów uciśn:onvch. wystawione. tez.~y -iln·dvw,l~uahzm obywatela
przez ŻV- WJiOlt robotniczy nie PO- - Urojone obaWY! - odparl bnienie, w iakiem posiadłości te iak pociisk przeciw germanizmo- skoJarzony z Ilnstvnktem s,połecl;·
ciagneło za soba tych nastepstw r:z.ąd aIl1Ig!iJelI~il ;- lilIe 'P'olliltyfi<a ale ,pozostaJa.
wi. uderza dz'i'Ś w Wielką Brvta- nvm narodu. Zzas.~bów tv~h. nIiakic
ll
w
mew,z,gtlęd!y redhJl1lrow 'e pod'vlkrowaN·_t
t
't t
ć . d ń.A nl'e' Zarzewi'e nliAln.odle·rrloooi ni-- bv z ars~noa,tLl, Amrl1a. nrZIOCIW ka.
P- rzełomow"ch
- l
,
.•
',
.
"
,
,
It;I1a wo lest u rzyma d le- n~ń-Ć b ' .Iskry i g-łowme
~v
'. . . . .
' .1
"
t w. la
. k'le
sle
spodZIe ,lv pr,zesumeCIe
floty na poludnit• e. panst
z poza,ru
wi'ed- ZG
emu z. -~I.'ebezpleczens
wnvch
srodowlskach
v
\\".1110 i na ia,kie w i'nnych środo- Morze ~r6dziemne nadaje sie let 1 Wt ową wbenczas, g- y p.a kilei WOlny rozsv-pało sie no ca- staw- ałv 1el W drlodze, dobvwah
. k . h l'·
' . dl a cWlczen
,.
'.1 manewrow
' ma S
' pOSlaOS'CI
, dl ,. brvtan' t',',. bro-ń kto'ra nal·"kute·
WIS ac
iczono- N'le zna'czy to a- 'Plel
cowo O ma o szary
tk' h swe
' . rozrzu- t Ym ok
reR'u
." . czniel'. '".,
bv' fakt 6w pozostał bez ' wo.ły- rVll1arskich. nlźli motza północy, ścinechPoś \ystZYS M-I~ ptleclU czśe : skJoh.
.
'
danym razie usłużyć jei mog!·a.
.
.
. t
a
Wla
a. moralna.
"m u naiak
mvmal l I'~ d'Je.. óW kl'
·t ·
'al'
Lekkomyślnością bYłoby wrówow
na ,ZYCie
pans
v:'0lw;e A. n.g-1"]l. _ A budowa nowych okretów iedność
zarówno
emo Il!mp~\,.1 Izmu ' .
.
.
. .
w.otvw
ow
uWydatnIa
sle
lUZ
O· wOI'ennuch? A I'nstalac)'a wielkJie'i1 terJ'alną Aby zabe 7T"i.eczyć pI'er- alf1gll ełs,kie'g. o, sa w stame wrze- ZdY~' ze te :mso.~v sBąl" w pl zeddc·
•
l1 o1i1...urzv. mlego
'
.
'b
.
nIu WVtCzerpanUa
'Praw . ',T'
b ecme
w gramcac
bazy
portowei
w"
Siu"'apore? - wsza " metroooPa udzie'la swym ma.,
'Przy'hI'era laceg-o
co.traz wyra, CI. k.
" v .''dVZ<:.'
~1 .
.Hupenum
.
b
t
'
~".
."
b
"
,
k
b
'
s
a
raCZ€1
.
top
ąc za
. ry ~nsl\le'g~ 1 lUZ o ~- A nowe nakłady organizowa,nia domin.iom iak naidalei idących zn:e.lszy c ara ter Uln .uI?r~eclw _.
. ,, '
','~.:
. . . -.. (;'cn~'eJ)ro.lmefl'l'I.l'.1e ])oz.a ]e!o{-o gll"aJtJ1ll- woiennei floty powietrzne!?
swobód' by sprostać wymagc.a- opIece li władzy brytansklel. An- ~\VI~dczemem hLst?LU, rr ze,: lUce, Ale idzie nalprzód stopniami.
. '
niom wtórei organilZuie ,I. w tw- gl'j!cy. by przesfonjć .'!ro,źna rze- .~a, ~e nowe z~dama po:wolal ą, dl()
posuwa sie zwolna Nie przec~w- - Nowe okrety WOjenne - z
' t .' _ .
. n d 6 CZywustość
,Iagoclnvm eweni- Z 1~l a W Angltl nowe Slrłv poltty.
• •
...,
·"1'
ck'
v'a'lll'a nsced meus
na z r zmem.
·
, , ' ,.rudla Jn tnaln- CZ\le . \V obecn··v m r-zą d'
stawIa
sle
lst'lllelą,cemu kńe:runk()- ~, ezma onym $1'00' o.l~m w J s
d .gc anneJ
.l . _sprawIa
k' .
Dowl'adaH1.:
'Z,le labtlrv
wi żyda. ale stara sie na je.'!o PO- Mac Donald .- ,budUJemy w tym a ~o. a:n mors Jem I,
.. s'Hio~l". AtoLi tlen stan ,JPrzejśdo- zmu llpatruia oierwszv tych nodlożu s.zcze'PiĆ nowe zad'atki. rU" ,stosunku. w la~lm są one potrze- . Otóz. ":l'ek. XX :v~azal Angbl, Wy". ~t6ry rzekomo ma I!l.ieba- wy/ch sil wyraz i tryumf,
chu i nowe iniciatvwv, By o,cenEć bne dla zastą1);epJ/a starycth. wy- ze strazntca j - meJakC? - nadzo wem mfunać. ni'e -obiecuje iim. w
J. Przemyski.
do}wnywuiące .sie. pr~ji1i.~~y ..tla cbod'~ącyC~ z uzv1Jku; po~a tem. r~ .owego centralą. m~e byĆ dla rzeczYWiSt!oŚc1. If1jlc ,P0mvśmegco.
leza}obv w kazdel dZJeazJlme ZY- budujemy Je. aby zatructll1Ić n~- meJ tvlko morze ~r6dzlemne. Wo- Indie z-nalazlv już nuety,lko swa
cia p-aństwowel!o podsumować szych bezr<>.b0t~ych. yv zakr.esIe dy. t,e,go}!,!orz,a,. ta~ sławne w sta idee. aLe znalazły też swe~o, czto~
ZawiadDmi~nie.
mnóstwo drobnych zdo.bVlczy f obrony lotm~zel Ang,ha C~Vll1 .po rozvtnos~I. zdal~ SJe PO r~z wtó~ wieka w słY'nnvm na obie :p6ł:mle
niedostrzegahwch nosllnieć, Z 7.e- stepy. aby me dać SIę ubIec m-Iry obecnl~ na'bl,:rać donIOstoś~1 Z'iemi. Mahatmie G. andh~'m, Pakt
sumowanv,ch w ten S1YosóJb fak- nym.oaństwom, Co zaś do m~sze 'Ys.zeC?ŚWlato'wel. Cyklom C~l- że człow~ęłk ów - bohater i pro
t6w dałoby się wysnuć p.ewn·e rzema pOTtU :varownelto w Smga !1'laCVmym. kt6re Z nad brz~g?w rok w ieooei .osobie - woi-ela.ialcy
wnioski o doniosłości nosteDu w pore. to podJete tam prace m.aia J~ro wyszły. .rozpowszechma.ląc bó'l. tęsknotę i, mibolść swego naro
tYm lub o·wvm kierunku·:· ili'~.ty charakter t~cza.sowv:. $IlUZYĆ ~Ie na w~9h6d I zachód. ,na p6~n?~ duo był wi'eŹnli, em turmy rungieloddzielne, zaz'Wyczai. nie ,odlbrla-Ibecta do C?WillI: w które 1 cele o- l 'Poł.udmJe. odpoWiladalą dZls}aJ skiej. na.twydatniei oowLetla istopowróciła
ia od Ha i zda ia sic prostem. ~rze- bron,y kraJO~el lpaństw. posz~ze: drog-J znaczące do~tep do ,Ią.dow te obecnei fazy stosunku rundocHuienqem kierunku dawme.1sze- góln~.ch znajda zabezPI~z~~1e I śW.iata, starego:~ a, Jednocz'eśme '?- in dvlskieg-o ,
go
roz\liJazan!'e w autoryteCIe }1'Sl,1i na tWler;<tJąlCe, WV1~Cle ku. AustrahJ,
Nie lepiei. ieśH me g-orzei. 'P'rz'ecL
rodów"
,
Wynllk
WOl'Il.Y.
toczą'Ce:1 sle na Pa I staw:a sie d1a Ang;1ii sce.na Wscho
z modelami na se zon letni.
O pokoJowelm nastawieniu J . Jak ~Idzlm. v .. wszV'stkilm. aktom cvfilku. be.d-zle w z.nacZ'nY!lll s,to-I du bIKlż.szerro, I !<t. l!1·a.i.c.~oinall'IZ!lllY ",_
Ramsa'ya Mac Donalda nIe moż.e ob e~ n,eJ 00 lIt'Vl~l
_l .
l
I
1...: j
l
_..l t
h
'"
~II.
.1'
a
Przyjmuje od dzisiaj
ang- e SMe prze- pnRU Z<łJ ezny U'U el/:'o., w CZVIC ziatV'ckie w ostrem stoIą wzed\Va.tr>~ć nikt., kfo ~na ieg-,o wi~re wod1l1{'1'v. ta sama zasa,<ia. kt6ra n~6w;czas re~u spocznIe ,kontrola wi'eństwie do j l11'Der.ializmu euroDolIn czna,
legO
przewodnlczvła
dawne]. polityce'' cIeśt1Jln
śródzlemnomorsktch
j ~.'
W os t aVllu'em
....::
t erUlle~R
89
"l't P'Jlsma. ."DOŚWleba d'""E- ,na
.
"
.
,
. . ' Isto-' pe.S~lle'g.o,
,czl
Cone ba d ~
u .. mI u llIry.Zltl1OW1,
Im!'ę Je] - racja stanu. W jei tll'le. w razIe konWktu m~edzy St,
! k . kt
'
'
telefon 23-38.
za'2'adnieniom poJit,ycznvm i elko· r<1mach : na iei gruf1iCle szukaja Ziednoczonemi AmervkJi Japonja C'U ' ~.1U1f1 u~ak 'Pr:..~!~: al'" sle
11omilcz>uym doby bieża.ce.i: ie-sro dla sie zast,osowania . ,oparcia I Ariglia flo,ta tei ostat'niei zna1a - j kz~adcZiI1!l'e ~ nat Ime..n~z~~~ ~JJg J!' u---------------~_.
11 'l
d'
t h
t
k
, . .. .
.
cło
la alf1gvO- ureU1\Jl 'CU'w·!,e-le s·le w
l'~cvhs a..łpdr~ewho. nsltąPTw'7bYkCna~n~S",ZY~ pun t6w wyiŚC1a f lin.ii rozwoju, ztaby :V. szlaku morza ~r,6dz:ien:- podsbalWach: Persja? Afg-an~staltl
\
s~u lac le
~ o . ,"o ze ooszczeg lne POstulatv laburyz- neR,'O lime nafkrótsza naJlatMeJ'l t
..111
W' Ik' ,
.. -.ifv woiskowe same orze-z sie
.d k
t" j
~.', . . 'dl
d"
Sa mema s racOI!1ie ula
I'e Je']
nie poreczaja bezpieczeńslwa ~u. ~am: Je na ramy pl()'l~S a a sza I naroeWnle.1sza . a po Jęcia BrV'trunji. MezOlPotarnia z rąk i~J
, 'ń
"
nieugIęte, .sam grunt pozostal'l? nIe o~rony swych,do,m~nl6w wschod- sie wvsuwa-; Pale-stYlI1a wrecz ia
w najlepszych gatunl{ach,
na stwa .
wzruszony: na tern polega nałisto mch ł australijskich.
odtrąJCa.
.
.
mieszankę,
zestawioną
Wv.stepu!ac, iulŻ i.al~o premter 'tn:~!sze 1:I!am~ie dzieiowe psvcho- Punkcje mied'zvnarooo",:a I~ji
N'
ó-b h s .k
na sposób rosyjski, po
cenach przystępnych -w izbie 2"ll1In. zapewmal on Włle- lo,gl; ang.edsklei.
~ródzlemnomorskLeJ
dbWl~CIl-ty.
. Je na r ruc
~cz~f(}.la
! ;.;lJ.;roć, w odpowiledtz.'i na il!1lUetrpe- Przyjmujac motywy anR:'ielskie zresztą. g-łoseIr. .. R:r'omowla'<lnvm" w,tdiZ1my. polItv:ka
gIL.l l. , leb.cr
POLECAJĄ:
1~6-~
lacie w zakresie Dolitvki zagran?- tak lak zostały 'Podane. możemy pierwsze nIiem-aJwystrza-ły woj- kle nra~v .t>OOzlen1ne 'PJ'zeblegcaJa
cz nei. że ,.dy,plomacia anlg'ie.lska zgodz!ć sic z tern. że morze ~ród- ny ś'Wi'ato-we.i: tu na tej Linii. roz- 'WIZ~!uż l wsze~ jej .. oomm~we
I Dowod.ować sie bedzie z.asad'a ziemne jest terenem odpowie- naJ sie ~ zakiloiIa- ł nli'jintensyw- alth : wstrzasa.1li'c PlosadarnI te~o.
pra wości i sz-cz,eJ ości~·.
dll'iejszym dla wyszkolenia mary n1ejszy rtlIch 'okre-t6w. dowota- na..twaeksze'~o W d1z1lJe1a-ch śwd·ata . Pltlfrkowska 96, fel. 0-S3.
POIlegajac na tych zapewnie- narki od' :nnvch m6rz i oce<łJn6w: cY'ch ladun~ lud2i i ŻVWlt10ści z im'P'eriwm.
n:ach. możnabv przvPLLŚcić. że no te atoli wzgledv pedago.J!kzne Azji, z Afryki i z Australjl'; tedy N~'e bnalk ,i'morow~zowall1V1Ch
wy premier angiels'kJi, w mvśl n:·e zaslonią oczom naszym o wie biegła naiPoteżn'ile.isza arteria za- wr6żów. kt6rzv W's·łuchuiac sle w
swej ideolog-ii, zechce bezpi,eczeń te don!.ośleiszvch wz~ledów mo- sitku dla wo.rennego frontu ente.n-owe wstr'1:aśnl-en-ba IDrzeoowtadaJą
stwo i obrone oańsvwa QlPierać carstwo'Wvch. iakie WP'ly,ne-ly na ty. J.edinvm ztpOwod6w. stanOlwi'a nthtv !"ozktad Ił titJadelk ~1ffi!t)eriaU
Tla podstawach rnnych. n11Ż stoso- dvslokacie sil morskich w!ellkiei cych o ~esoe M'eml,ec. było to. zmu an-~ełskie'R:'o. Z8.Ziwwza.J.
większy kupim".
'\'ane dotVlChc.z.as: 'O-t6ż nk po.cto- :Brvtanii.
te nie zdotały telj arterI' piz,e- pr:zytem. jajko na W'S'1J6trzedlny ()onc.'!o! W dzie<fZlinie zagadnień,
Morze ~r6dziemne - w dzisie.i ciać. A nrzec'ież if1f1leży pamietać wel!'O ro,zk~adu obi.aw. wskazują Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wóldotvczacvch obrany krajoweJ. S7.vm ukladzie oosiadfości -ang-iel- i to. że Niemcv rzuciły sie w woj" na .rz~ct.v laburvz:mu. ma:iace tak- czańska 77, od 9 do 4. pp. 5012·
kerunek rzad6w ooorzednich zO~ skich--;iest rz·ec można. mag-j- ne wlalŚnrie wtvm celu. aby arter że nieomv.lna strur.owłilć oZlnake
~tar przez Mac Donalda za,chowa stralnvm AnglIi gości,ńcem. Biorąc ją tą 'Zawładinać: poorz'ez Balka- .. zm:ierz·ch:u Albionu",
-nv niemal bez zmiany, Co wiece;: 000 uwage, że cata iej potegca sPo ny i Suez. siegnąć do MezopotruWszelako wr6źb.om tym mo!.1.1
~ez zmian" j 1 0zostarv r6wnież Czywa na morzach: że drogi mor mH i E!!'ibtu.
na przedwstawl~
'WS'zvst1de 3 pokoje, kuchnia, wygody elekdawne arl!umentv. motvwuja.ce skie są główn ie spoidłami jei te- W chwili ob e·cnei J\]ng1.ia stoi wróżby d.a·WIJ1kfsze. jakle w 'POdo tryczność, gaz, t piętro, okolica
działalność rzadu: niezmienione rvtori6w, naJeża·t e bv wrecz na- na IecJ:nvm z wiel!«lCh zatom6w łmvch momentach prze~omu fI(),z- Helenowa do w7nałęcia.
Zgł. piśm. do "Głosu" sub.
rcl;.-()~. talv natc11nien ia. z kt6rv,ch zwać dro.rre śródz i emromorska swe.i historii.
wioły swe cz,aflI1e skrzvd~ 'nad
704-1
motywy te J>lyna·
kości a Da-c:erzową imperjum -an;W,ojna. zmódszy. g.lówneg-o iej pf-lV'S21ośda V/WIe~UJ Bry-t ani . .,.""; IIL. L."
.Y·
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POLSKI

'1924.

Sprawa orderowa.

Salus ei publicae.

wtrącają siłl do spraw
wewnętrznych Polski.

Sowiety

Ta'k się Jakoś Diedobrze złotyło, te
Nile,}edll1loikirotll1ile w~e!]kJile T1eforlJ1y !konp:u:sów. TWlOIrzyć je tJweba od'- JednegO l tego samego dnia p. O.rzymała '"ota moskiewska w sprawie mniejszości narow,ewL1ętrlltle w p.aństwa'ch (lacho... ra:ZIU, BIlłt'ylc!hmnlalSft. RezerWliJSJta ka- Siedlecki na łamach "RzeczypospoliteJ" dowych. Bolszewicy powołują się na traktat ryski
dql j)l1'z'epIOwtaJclizaJIle były llia żąda żd'y m'UJSli być p[1lieśwfiJa!dIClZJOm.y, że zaprotestował przeciw pominięciu Alenile min1d'svrów wlOjn;y, ze WlZ'g'lędu w IklililkJa gJOId!zlitn rpio WYlru:SZlelnilU lZ ksand rab Ś Wi ę ł()CjhOW~klAieglok przdYe °Śdz~aWARSZAWA, 12 maja, (Telef. I dotychczas ni, ~ się w tel sprawie
... , .
.' czen lac
ma a, zas e san r W,ę- od nasz. koresp.) Wczoraj mini- nie zmieniło. Ostatnie wypad:ki w
.
.
'
11,a ubrzymaJt1ille Iu,b powlększe rlJe domu JUZ ZIT1a(J1d!zme SIlę ll1a piOnlU btt- tocbowski w "Gazecie Warszawskie;j"
,
sM OdPOil'1l1)'ich ,pa-ń'stwa. To też n:e wy w o!&"n:llu. A wrymlilkia z Itle'glo bez- wydrwił, wykpił, wyszydził kapitułę, o- sterstwo spraW Z'3gtartticmycb 0- Galicji ł n:ieus,tające slkargi ludu
zdJZlitw!ilHlbyślmy &ię, gd.fby i li nas walT'wr:/klO'wa tktOOruelCZlTIiQlŚĆ terylt.OT- śmieszył ..blasZiki zdobiące piersi" od- trzymało n1iesłycbaną note rządu pracującego u~raińskiego I bia(os~e[y vv'loj.s\ko"ve wy'W'er,ać poczę- j'al! Il1'Y.Clh jJll;amlÓw mOlbitliIZlClJCy:jJnYl~h, znaczonych, ze szcrególnem uwzględme sowieckiego w sprawie mniejszoś- ruskiego zmuszają "Narkommdiel"
ty ,ua'Clilslknla rząd, nal cli l~lk, Zlm łelr za ~('Ir'Y'b()rj.all:n:ile tWOIIlZlOU1YIC!b odtdtzia- niem przodu b. rektora uniwersYktetu, 0- ci narodowych w Polsce. W node do postawienia przed rządem pol.
."
becule prezesa towarzystwa nau OIWego tej, którą narazie mamy tylko ze sldm w całei rozciągłości spra 'vy
j<llcy kJU UIl"eg'u,~QlwaJt1IIIU SI])Ya'w .naJ- tow. Bansst.'Wlo, ktm,e na vY'Clh :za~a- i prezesa kap~,tuły,
balrdmi:ej pli leiką.cY'crh W p1allst'\\o1j,e, I;a cliwdh olPr.zJe surru!k:UUIl'ę 'SIwej aJrnn~li bę P. Orzymała-SledleckJ J)rzypomina za- streSIZCzeuaa podanego w lrouuml- lojalnego wykooywanla tra:ktatu
kacie S()Iwieckim, rząd komun·i. pokojowego, gwarantującego 1'0~uw,an:y.ah przez kwes)t;ję lTIl1\:;j- dZJile. [11li~all,o .~~h)lS'alllną pirzewag7'lsłUgt ~leks~lJ1d'f3 ŚwlętoChoW~kiegO, ja- ku iD , że komtisia do spraw zagtl'a- bratymczef z SSSR. ludności kreS'ZiQ\Ś'Cl n-a,r:odawych.
gdiyz dlZl:lall,alllIIla J,eglO będą Slzyó'k:e ko "bOl()WDlka o prawa ludu l demokra8"
stam'olWOZle d, _ dlelcydJ!1J:i<lloo.
cW', co iest nietaktem zapewne mif!lo- niemych zgromaddła obfity ma- sów połskłcb minlimum praw oby.
Teohn?tkJa W1OIioo\l1la jJO'Slzt,a \II tej
wolnym w stOlSunku do ..Oazety Wa'l"- terjał O prześladowaniu mniejszoś- watelsJdcb ł kulturalnycb.
chwlff tak dai'elk'O \V SlW10óm ro~wo' Kru.żJdty :Zfl1olZiumile ,OZletm jest dla t,e szawsklej", z która Świętochowski wał- ci narodowycb w Polsce, o zamyMe wiemy dotychczas, jak rząd
iu, ie w'j)tywlać p'o\:\z)nna już 1l'i,c ,go ITc::lIz,aJju 'wojn'Y uŚ'Wlillłidlorn:leIl'ie czył cale życie, jako za,wzlęty wróg kaoiu szkół ukraińs.kicb ł bialorus- polSild zareaguje na te niebywałą
ty~ko n·a zm1en1ę tal1~t"/kJi
dlO ,1dd narodowe,! demokracil. Podkreślanie da- kl'oh, zawiesz ....:iu gazet i kn.nnel'''_ interw....."L.. rządu "'''''W'ł·ec'.J- go do
11\' .y ' , al1e k "'o ludnllQ!ś' Cit ~ je:• j •j)IT'~ywliJąZaJll!ile
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wnych za:Sł,ug ŚWlętocbowsklego, Ja,ko
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wile. ozy nille [lllłir:uSZJa i to w hlłirdlo .panst'WIo::v,e~, ~eJ g()ltJ()lwIQIS~ dlO 'OfIar ,.bojownllfa demO'kracil" Jest olemałą zło tyw, o gnębieniu prawosławia ł spraw wewnętrznycb Polski, w
~o'WaŹlnY'm s'bopm:ilU plrzyjęt'Y'oh do~ w ohf'Oll1ve lj)lanS1tlwa. OlkoJtilce, w kM śliwoścIą w dzlsi.ejszym sta,nłe rzec~y, zwierzęcem znęcan4u się nad wtoś- katdym rade, stwierdzić należy,
tą;d lialsad stmted. Naltura~lr1lile, 7;e ryd1 1udll1i01Ść n:le id!zlbe OC!hIOOZO na kiedy b. Poseł pra,wdy, ob~nJ.e. współ- cianami bł~łorusldmi i ukraińskJ- że traktat rysłd -I jego art. 7-my
11.ajdal!,ed PO'SllTIUlęta W'YI!1Ia!1a1liClZOŚĆ ape:l, gJclizliJe olpóźnfia S1ię w starWlciniu prao\.("wruk "Oazety .~arszawsklei", w mi. Wresme o gwałtownej koloni- nie dałY sowietom prawa do opfel1 ;e z:n.ajdl.ó e SljJlos'obu z,lłisl1:api·e:rllia dlo Slz,e1reg'ów, gdlzffle prlaJg1l1liJe jedy- każdym w,ierszu śmiele się re swojej zacN kresów wschodnfch, Dalej kowania się uklł'3Jhicami I białoru.
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...... d_' ~~. l' prze);7loścl. To raczej - przeclwoi.cy
,od'dlzilall'U i)J:,echol1:y. !\>tory OI$I'la,t0lCz nme Ul1 erJt1ą lJ)iQJZlO~ua. - 1Ji1/1\JlIe UIl\{)I ,I~ moglib)' mu przypomnieć tę przeszłoŚĆ, ~ nota brzmi:
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shtamł w Polsce i faildko1wiek Jest
ni.c ClP,a'liIO'wllue ])OIle wa:lUd', .Me 0- ce, .pQlwltaJrz.amy, mogą ilmU:SIZą byc od której prago,le się jaknqusilnlej od. "W swoim czasie "Narkomindler' stan tegO ludu me jest rzecza rzą
czysz.oza' ć j~ 7. 1TyeprzyjlłiCJida b,~- dU, a'pa:ń.stw13. sUraJoooe - Sitlrują slię grodzić. Cztm t() się d~e;je, te p. Grzy· JUż wskazywał rządowi pOlskiemu du moskiewskiego upominać się
dz :'c nie ~-r.li c c:z aJnj naw'd ba,g.lct, w Ina~a'epSZYiill T.a;zlile !J)'USlt1ką, na k ~6 'nała-Siedleckl znalazł w sobie tyle za- na niesłuszne pOgwałcenie 7-go o rozstrzyganie tych spraw.
11 :,e o,gi1
e(J , a:1'e $Itle:"owile,c, czy plla!'o rej lTIolż'Ila maJt1le'WlflOI WllłiĆ, próź,!J tą, palu w h~dzie dla tych rzeczywlsh'cb artylrułu traktatu ryskiego, ale
w::e,e, UZbl'o:}olny W stmslzlliwą glcliZii1e nla 7Jmilamę g,olSljJIOoraJriZ'Y s:w6j zaslug SWletochowsk~ego, którego cała
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\\ ,:It,? . d'otąd ~r'Zygo,t?w;:mi,~ alrtyłr~- Wall"DOŚĆ Od!POIrU1ą madą ~iyillki() te I Pisze P. Orzyma~a-Si,edlecki, 1..e "za
rYJS'I!\18 będzJl·e c:zYlfJ.:J.lt,o mewątpl!,I!- tetrytor:}a, które od:raziU ws~,%fkjle ~ czasów p, PIłsudskIegil p~ktem wyJW "Kurjerze Porannvm" CZy- I więźrriom należy Slię opieka t
11,"!e "lrz'Y'gotlQwail1;i1e IO~!I1lilc:ze a,le w I . '1 Q I
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m~ Sll aro poprą mrzą z ~ w,, la przynależność padyjna kandydata",
Paryż. 2-g0 maja 1924 r,
sprawy.
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t; J!\a. 'I 'l1'1er;yo:rownaol1e \':lęSze~. ?:Ja skio'we i rpełnulć je będtą n:ueiyll<O że "furgonami orderów (}bdzlelono
"W przededniu świeta 3 maja Drug-im faktem - sa nazwiska
ta::I!€ I~,tln:lcJ:twa I'CJlUC'l ąg.a S ię. bo- pro,d qilT'zylt11'UJsem {m'o rno T'O!zilUŹll1n'o- wszystkich lewIcowc6w i enkaenlstów, na lamach Dism parvskfi'ch uka- ludzi podpisanych pod orotę
\V:i em nletylIklQ na .frOlt11, lpc:z snęga 'l1Y'J1l w abwliilli n1i'elbe'Zlp:vOOZJeńSlt\vC))lna znak, że Enkaenowi i .Iewlcy Pols~~ zat się orot'e st przeciWKo "białe- stem.
w s,amą giląb kraJU. Ude!tzlłić (~!l1Q aile z W1t'lłisnlelg'lO 1P'000ędJu d wla:' nej ma do zawdzięczeola swoJe odrodzenie. mu terrorwi w P.o,lsce".
Próżno tu lekceważyć i zbvmm:,e w Oell1'tra żY'O:a, pil"iZtell11Y's,tu, WOJli.
Nieścisłość. Nieprawda. laT'l.ąt .wyssan y
Tempora mutantur... Tak nde-, wać bvle czem oskarżenia. naa ,dl11inl ,is, Ł:mcjli udenz:ać m07e
z palca. Przeczy temu kaMa lIsta cd- dawno ieszcze te same nazwiska wet .l!dvbv nie były całkiem
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znaczonych . .Jak będzie trzeba, toI się' podp'i'sv~vałv protesty przeciwko slusme.
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dz:ś w S1jJ1ols,ób i'YSli,ą,Clkroć mO c:lii'2 j
. k
' sa o()oarte takiemi
stoololwlusikla wY1g1Ią.dlaiją 'l'JlaJSiZle t. z:w. przy.pomnl spis wrogów Enk.aenu i eWI- prus'k'im lub moskiewskim, rzą- naz,?",I,S aml.
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nilszozą\cy nIż CJz~nnli'ły tlO dz,ila,ta- "lkiresy"? I, tp'l1Zy,zQ1aUlę, ie otd.p'o- cy. obd,Z:ielony_ch orderami za rząd6w b. dom. prześ1aduia,cvm polakowI
P1erwsz,e ,dwa nodPIsv - Pa lnpotwolry. rktfu:e bombafdowa:ly Pa . dl' ' t
t'
. ŹlI· . 7 naczelmka panstwa,
T:ekst teg:o dlOlkumentu po krót- leve i Iierriot - to zaDewne akryż w ,cZ<.Js,ile ()Ista':rr.iilej wO,jąl'Y.
'W'leI Z tlla 10 p'y, OOllłe WiI,ę ll!le iĄ
Ani hołd p. Orzymały-Siedleckiego dla k,im wstępie o .. dz'ikich repre- 'cent ści,śle )Jlo,Htvczl1v - bvl i i
gatrdlhe. Bo ąlrU:d!ruo - a,l'e d1zlilś :·O'Z dawnych zasług Świetochowsk,iego nie siach" wo.g-óle. O- zaw1eszaniu przyszli ministrowie. naiwvb ;tW kil~ka g'o,ruZ!un PO wybruldhu e- sądny n-a!we1 olbynwlaJtleil nliJeipoltak, byłby ta,k gorący, arJ troska o bezpa'l"- Dism, zamykaniu stowarzvszefl nieisi orzed~ta \\Ticiele ODozvc i! .
\\"e'nuuatllf1:c,glQ kOU1-j:lillvtu zh}'lo~ne~'o gdy mu lkia.'Żą \vylb1Jemć promięd,'lY tyjność tak wielka, gdyby Swiętocbow- mt, odzieżv. wvrzucan'iu na bruk i Manewr. !}oltt~czm' ? Zancwne.
WSz,ys{ll\-ue oenl,~na mo:bi\liłzalcyjn e w Rzoc!ZąP:QlSI])IOIl:iltą a S!ow i!etJamr" r.1 ~ sk; I. dziś nie nalc~ał do .obozu prawicy. org. anizacii robotniczych. ud'erzal ale. to, me IJo\Vod,. hv zo lekc?iytoh wlłir'l1:ni1mch mogą być wa.t,a- będ!z~e m'Y'ś.I~,l o tern, 00 l,e:p'Sz{" I dW;eczna komedia, wIeczna maska- zw1aszcza na istn'ie,;ące w Bo,I- wazvc, skoro CI sami llld7.le
,
ł ra 3.
sce oorzadki.. CZy jak chce, nie- \~otvwal i ~ WD!VW~Ć beda na 00lk'owl1Jl1e, a w raQ;:t,e p;rzerw,agli n le- ,leclZ lI'alcz,ej dh~g'() ZllłisrtarnOI\Vll się co I Można r6wnież wyrazić ubolewanie, r.orzadk.i W w'iez.ieniach:
htvke kraJU .
p'rzy.ja,oileJl'S'ki!c'h ~:ill l'olt,nilczy,cb 1)0-- ~,e'S't gIOll's:z,e, C.lO 'Mięcej ikllęsk ndeSk"j' ŻO drwł.ny Swlętilcbowslde.go z kapituły
..\Vi ęzi, enia w Rzpl.itei Polskiej
Natomiast s;;: erel!' dalszych na prostu z,n~SlZlozl()Jne. I }uż nilejtec1n e- W tYlCrh wa:runlk:aJC>h WlaIl':tIO IŚć ornno'l" i "deszczu orderów" łączą się tak nie- za wieraja dziś przeszto 3,000 wię z\Vljsk u~lcrza na ora \~' de bole~!1 ie:
mu ~eCJlre' tylkiorwi wojny "nlłis'unęto na :'ktr:es6w" BOII,slk'j, ap'I'lZyrrm.~- przyjemnie z ta,ktem nieudeko-rowama l źnliów poJ.i:tvcZnyd1 - robotniSevermc.
Romalll
Rolland ,
sLę. w ty\:h waJrulnJkach P'Y'ta~łie, mn,i~j zm~ClZlnej tcl! ~zęśc il p>O\Plf'~- iego °hSObY. n.kKrYŁhYka pO~bawioo~ biest kó\l,l za udz i ał w strajkach, hchto- prof. Karol Ri chct Paul Roncour,
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w tyc waru ac milCY! powagl ez- pów rus i ńskich i białoruskic , żą prof. Aulard. P iotr Hamn, Lur;" ',
czy dIZIIS mol. u'w'ą
e Jest...
~tlQ'SlOwa,n \,e stu '11:11; QlStlt11le:),e. AtraJm 'gid!ZlJle o~1I (j';;Z stronnego sądu. Myślałem ,że Świę.to- d'
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Idl ()"ł ' •
d _ Desca ves. HenrYk Beraud. Mi' b (.
-l,
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a.1ącyc 1 meplO e,..,losCI naro o
t }'ICh mel:to:d mOIb l' ql~,aq:" Ja'k'Ile
y Y uCZJuCIla Ikn"z'Y'wdry wY'T'Z-ą1ulZlolne') IU- chow~ki ani słowa w tej sprawie nie l we.i. i,ntel1geTIcti winnej onrani- 'ChRl Corda v, Leon Baza Igettc ...
w pOWStze:c:h!n1em U.ZY:CII.l1 prz,ed po- dll1l()Jśd :pliZ'etz lłidlmlitt1lilStlra1cję mtIJmy napisze. A przed 3-cim mała przypu- zowania oświaty W masach.
Ileż razy Dani Severin(! UDOźlłirem św/ilatowyun? OdIPiQ'WUle,or'-ó dro ol.'Y'lliletnlila z oemCłJglog1ją, z wlro- szczałem,. że Śwl~tochOW'\k~ or.der otrz~ ' Maltretowani przez dozorców, minara się
krzvwdv polskie.
na,o,gÓ! wyp.adfy w:z. er::zą'co.
01- gą illlam ,agliitraJcją Ikitlór1ej nlile prZf:- ma. Nalezy mu SIę· Ma WIelkIe 7.asług! wvmvŚlani. bici skórzanymi pa- jak świetn:
proi. Richet przv11.. 1 k
. .em
. wv- dczvn:ał
slię do oolskiej nropa.g'anbrrzymile TI1>3is.v w1o'j'slk hodtaó czy ci:w.starwii1alIny nUlc, Idlt,elrlru1nie _ tam w przeszłości.
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W1a!ruQlS ua. Je~ UJ)emną.
---otocz,emu. pomIeszam raz.em ze amp. eraud maja ustalona 0tra,oh w,allIk prz:v:,złyJClh: T'y:ra,lJ~era
Muslitnty to SJ()Ib1\e cliobr2)8 uśw' (,_ ' WEJŚCIE W ŻYCIE USTA WY zwvcz.a,invmi zllOdziejami. w u- p'inie ludz.i wVDróbowan~i orlitalktylcZU1!a l1alO~elJ bęclizlFe musJlala dJornilĆ. MUlsl~my rZidllłić sl()lbile s.p1ra';,n;, O OC.fiRONIE LOKATORÓW. bran~ach pr~eg-nHvch o~ brudu, wości. ..
zostać U!ZlUpetll1lll oną przez to, ,c o.
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Z chwilą we.łści.a w ży,cie 110- l kroć samobójstwo nad ))lorwolne zv w sympatiach ludzkich ...
~{IOWIO tlIile'Wlilell/kiimi {)iddlZ!ilalt.ann1i" ~1'()L cli ~~, , ~4'ft
d wed ustawy ,n odr,onie lokatorów konanie -nie zawsze zresztą poTrudno oskarżać dziś tvc,h sa~
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Wa wolne, ho oto w spra\Vl1', e Ol ~lj.
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e~)klłidrry,I[lalmu szy:oujące111li w po- RwczY!~'SIP?ll'!IteJ. AlIle <lILa tiegID za z dnia 12 grudni.a 1920 r.
BessarabtoiWei wvkazal:o docho- I kt?r:vcłl .ko'ratali~mv sam.i WC7,o.: b ' .
malto d)~'OOn~IC, zla ma[,o' zdla'W11(1)- PARLAMENTARZYŚCI NAD- 'dzenie śledcz, e. że zmarta na sku raJ () oOIIeke.
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bk ,, ' " 'K' wy!Clh Ikicmce'Sjli. Botr:2lelbQ1ta i'eslt BAŁTYCCY JADĄ DO ANGLJI tek pobicia i ohydnych obrażeń . ~ Porzadki wiczi.el1l1e - każde i
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Od 13 marca I w więzlieniach za.wsze - wymagają naprawv i
Pl'7.y dJZli'S1ie}SIZ~111 s~nąlc te'chnilki' I ' . ~ . dlulCll , : A .
WARSZAWA. Telef. od nasz, Krakowa. Lwowa i Łodzi trwa ~0.ntron. Trzeba .ie zapewnić :vię
:rozRę tataby SIlę WOjna POIPlrotstu malteI'i~a. e 1,.1 1Q1We.. ~\jJ 00 są koresp)..
..
gf.odówka. za Domoca której kril- zmom. ,a zaalarmowanej o'T>'l'niJ
wykhl~Za moJŻIP.iwrość twomen(a w l11il1J1,eysZJ?!SlCl u ~lłiS wtiln~ttl OIdlc.~- , .pow'l.adu.leTV Sl'ę, ,. ,ze czf.onk~- kuset wieźniów upomina s,ię o 0- - .zdac 00 .ten: spr~:Yc. Sławna
t,'ch oddiZ11aMw puwollll1a d~olgą de w.8JĆ ,tę 'Oqjllelkę U1 llłi]ttnI()OOIi!ed.
wk!,e &e 1 U . ot>ek~s!nego, b~sto~- Czyszczenie cel od robactwa. o pO~Itvka .,sl~n~l r~klJ zbyt fatwo,
,. e bi r , . kąp',el
naoos o tem .lUZ wlemv. wvradla
.
. .
.:
s ,leglO l tltews legO WV Iera.la
ta:S'20wall1r.Ja Qloh z mobalblZlQ'W\aIt1yicl1
'"
A. UZi1embło. się w ko6cu czerwca z wvzvta do tZrndlap, e rznv 1 d Q.
raz
si'e w politvk" cięz'kI'el' .'apv a la
~ M
b ć
'
któ v z,Ien, {} spacer co() Zlennv. o na
v
. I'
"
1A
I
---:x
ng JIi. ,a to y. r(!~zvta.
- oler i of,ówek o prawo wizvt ł pa w, lot dosta.ie tr'og],odvckicl1
r~ będzIe ,odOOWle~'la. na wv- t. P."
pazurow ... O tem warto, Damieta~
CIeczkę p~zed,~taW'llClelt
parla- Pi()idaie tre' ść protestu,
nie 'I .Z pazurami zrobić porza·d'ek !"
mentu .angItels'kiego ~opaństw wchodza'c. rzecz prosta. w ści'Tvl:e
korespondent parvskl
baUvck!l'oo WToku ubwgfvm
słość Doszczeg-ólnvch zarzutów, ,.Kuriera Porannego",
BILON JEDZIE!
OCz;VW'iśCłie, że np. zarzut o
Mv zaś n~. te;n mie.isc'u możeWARSZAWA. (Telef. od nasz, karmien~u "burakamt Drze~aia- mv dodać, ;z metvlk~ n~e trze..
.,
n1
f
f"
h
List B
koresp.).
jacy dIa francuza. nie brzmi tak ba. l(!kcewazvć DOwvzsz,ego pro
,ainteresowa le S er Inansowyc · "an- W tych dniach nadszedl do 'tJio,tep' ieńczo dla zwo.lenników testu. ale wprost Drzeciwnie. 00'
que commercial colonial".
Warszaw v tranSDort b'ilonu z barszczu. Trudno r6wnież Drzv- starać sie o t.o. aby znikneły ?O~
•
.
W4ednia, za w~erający 2O-to i puścić, bv Drzecietnv r'l1s'itl żądał Y"0~v, do .ta.'~l~h Dmtest6w ..~ezelf
WARSZAWA. 12 maua, {Tell~f,
"Korz'YIS1Iamy rt dkaJzA aby wy- 50-cio gt'lo'szówki, w Hośor 2 wa- sna SPłOnte kaDLeH ,:raz na tv- ,lstm,e.1a ! lezeh protesty takle sa
(),d n'aslz. !kolfesp.) PtrbelSlłJamy re po- il'aIZlilć mdlOŚć IZ p'orwodlu utworzel'l:a gonów,
dliień" - 'chyba na tv,d:z.j.eń wi~t- uzasadnqoue.
";'redll1n.ctwem ,nalSlz,yTclh pOISleas,tw sm rego baJ!l\ktu, ik:ltxSrry WiileńlC~ wreg1t,dlQ
W naibliższvch dn1ach nad ej- kano,cny?
W ch;Vi.1 i. ,g-dv to pi:szemy, w:iatiU! BaJt1tkiU PtodsOOiteJglo, SD'Otlka,l Slię Z wamtie ;POlLslk:ile,g'o systeil11JU mOlI1leta=:-- dzie transport 1O-c40 groszówek
Ale PO,zostaja dwa fakty nleod- dom~ ]uz lest Drawdo.p'odobnv
:J.ZIt1;(lJ",item
i
ZtaJiłover~i<;i(), \VIaJt1' i~m U1'elglo.
ze Szwajcarji; j'edno.groszów'ld, bite. Plj,e rwszv. to ~ na1wz:orow- w. ymk wVDor6w we FrancK Wy
';'
bite w Anglii przybędą za ki1ka sze więZii'en1e - a wątDLe czv na- Inlk ten zadecvdu.ic o utworze·
wśród nnoorowy1C1h s~er z,aglroJ'1'!';Y P'oUdadlal!nY w'iteJlk3, U!fullOŚĆ w tern, tVglOoną, a państwowa menn'ica su Są wzolrowe?-l)Oz,o.staw1a aż nd:u nowego rządu. w kt6rvni
Mi:ędtzy ikmyrnil witealkti baJt10c ńJan- że ful's!ka s'tlrntile się protęŻltlą i że w Warszaw~l e kończy bicle 1Yi'ę- nadto do żvczenla i te nl,e wat- niechvbnlfe ważki[ ,ltlos i udzia':
cus~&i "Bam.que CotmltlllClrcJiJad COIlo- WlSlkut1JeIk tego Wlileafklile wst!1Zą5:1Je- c,io.groszówek i przvstapi do bl- pr,j,w:ie n.Leznośne wamnki vlię- ibe-da mieli podoisani' na pierwÓ mo • ,J, "~,J B 1,
cia dwugroszówek. W ten spo- zienne mogą być i sa zawsz:e 00- szem miejscu pod Dl"ote stem P a:l
11 '
1
tli t} i:e , ZWIf Oh SIlę 10.1.10 l<1lUya;n,n.u nlia p 'OIH tlytC'Z111:e i' sllmtfkri WO~illY !1,:k s6b cały Dotrzehnv lJtHon bedz'ie garszane
przez
niesumic'nn<l ·J,eve i Iierriot. wodzo\vlie zwvl
P.Qł1 sil<iteg, o z prośbą o' ~ll17-Y'sl tallr; c 11ą w CLąt2:ltl lki,llku ~aJt 'Z ~lals:ze'go ho'- nuszczonv w lo!bieg w t.erminie służbę. Nie wliem. CZy z faktem cieskiiego bloku le\\"icV.
drrugie'go eg!Zempdan-m ~1laJtulllU, a l·V.zont'll."
przewidzianym
przez mrnJstra tym do,~ć sie ~,1cz'V .a'pinia ~ sf.erv . Nad tern warto się zastanowit
IW i§cIDe ~~:
skarbu.
miaI!Ol.dQge_? W każdy.m rHie

3

GlU

NI·e trzeba t'ego lekcewaz·

I

J

°

I.

. ,

n:

Uznanle zagranicy dla dzieła
sanacji skarbu w Polsce.
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J( ęska bl ku narodowego we ~ra cji.
CZĘŚCIOWE REZULTATY.
PARYL;. J2 maja. (PAT). - Go
dz in a 11 minut 40 rano. Wiado~
mości DO 2:odzinie 11 rano potw:crdzaja
SI1!(cesv stronnictw lewicy, która
uzyskała włecei, t1IIź oołowe '7 J)O..

kanłe nteza1e:tnt uzyskall9, słt'acf- Wzesunle oolnlk·t ctettroścl na lewa
li 33, radykaJnJ socJaltścł uzyskaU
st~ nowe~ izby.
61 słraclłł 15 republlkańscy socla- KOOlU01ŚCl zdobYli stosunkowo
ł.t~:
'
t.'
' mala n'OŚć mandatów.
z wvjatI~ zyskali 12, straCUl 12, SOCJal~ kiem urzedmleść Par.vża l trzech
cł Z')ednoczeni zyskalł 52, aetli 8, mandatów. zd'obvtveh w d'e narta
komunłścJ zyskałl21, stl'aclłi 1,
mencie Se'iirI, et Oise.

,u:

~~~lV~~~:~~~:t;e~d:1>~~

PARYŻ. 12-«0 nmja. (Pat.) ___ sł~~c!tram~~:~lcv ~
te uz~kałv ~nJacz GodiZliltl3 15.30. J)oty1chozas w'· ...do:.. W Parwu w 1-SlZV'II1 okreltu
na wlekslość.
me są
wyborczym Usta .. zwolenników
W :1-cim okregu Paryża
'ki dot
551
d tó Il'e pw'blikań ski el .z'ltorlv nartoookleske poo:losła zarówno lista ro- w.)'u.o.
y~
man a. w, we!'. na kt6rej figurowało nazwilalistvcz~ z Loonoem Daudet. Jak Nle'WIi1..trlioll11e są 1eS/ZlCZte WIYtt1J'~ 33 sko min,i:s tra konoHi Fabry. od'nio
i socjalista Brace.
mandaJtów.
sb poważne zwvcre stwo. zdobyk lón \\' przeded'l1j·u wyborów od
waJac 9 mandat6w na <ogólna uch
mówił stworz'eni.a bloku z ra·dvlka Kouserwatyścł zdObyli 11 ~anda- liczbe 13-tu: kartel łewicv 2, kołami.
łów, republłkaule 132, republikan!e muniśo1 2.
Osta tecznv
lewicowi 89, radykali Il1tezaleinl W 2-glm oIkreltu lista wolenn'
wV'llik wyborów Ul AlzaCl'i •
34 , rady'·~I_:
ocjaUścl125 , Socjal's'
IWlUI!l S ·
I k ÓW reJPubli'ki zdobvła 6z manda-I
która dot~d reprezentowana bvla cl zjednoczenł, republikańscy 50. tów n,aog-ćlna i'lość 11, karteł lewYlacznle orzez 16 deputowajalłś '39 k
ł' , 16
w'
3 1_
2
rt vch bl.oku narodowego . przedC
ej , omWl SCl.
ICV. I\JOil11:unH.~'Cl .
stawia sie nastepująco : Wvbra- Pomiędzy wybmJnymD znajd~lją W 3-cim o~regu r~publiikanie
llvch zosf1aro
sIę; Btmilrd., Labld ~ Onalte ' by.fy demoOkratycznI uzvsk'MI 6 manda
12 deoutorwanvcb 7. 1,lstv bl04m
odnffJcIz
drornIiIs" odlS'Zlkoo' t6w na ogólna Uczbe 13. BI~k Jenarod()\wello. dwóc'" socJalistów I :=~Ludwn:C~lboilS. \JlI
.•).. wilcv 5. ktomuni~oi 2:
ieden komunista.
W 4-tvm okre$.w ltls ta bloiku reWśród ponown:e wybranych P. A. T. POC.fESZA SIĘ PARY- 'Publikan. na której znaJdowa:ł s·je
figuruja R2ul Peret. minister obZEM.
Boikanowski zdobv,la 5 mandaPARYŻ 12
. (PAT) Wc o. tów: na .og-ólna l.i.c~be 19-tu. blok
sza rów wvswo"""~zonvch. Ludwik Mar~. bv,li mir.,istro\vie Di-.
~,
maJa.
.'
z. lewlcy 5, komunlŚ!C! 9.
'('r. fJan di n. Leuges.
ralsze .\,,:vborv od bv~y ~Ie w nflJZ bvłV'ch mi1nistrów ponownie
Prze~lłdli uJ..tiomlast. SQC!.~lista ?upelnleJ~zvm spolk.oJU I przy hcz wybrani z'Ostali: Berard. Briand.
Blum.. J<<lImuni!:ta Bmton. wVSfJIki nvm udZiale I!"losUJacv.ch. W po- LeuR'es. D!ior. Colrat. Clott Sikomisan nrzv ministerstwie woi- szczeg?lnvch 0,kreg:1t,.J! powstrzv mon.
.
ny. Pato. i admirał .Ja~res.
malo sle od R'los'o wama ~'kol o 14 Z ministrów ponownie wvbra1)!,oc'v;vb~rców. Ca~owl'tv wv- ni\, .zosta·l Magi,oot. Fabrv. BokaPARYŻ 12-go maja. (Palt.) _ , ntk wyborow WS?ZUle n,a to. że nowski. Lefevr du Pra-ll. LouO !;o·dtz . 1230
w poludtnlie w'Uln,
iki dOkOl1ap!~slekoowl
I azny l~~~łd~eślel~ cheur. LetI"ocquer.
.
"'.
wG.
<1IUV a.n SOCla ~CI () m h
•
.
wyborów p.r7.ed5ltaw~al:y się jak
Radvkalni socjaliści odnieśli. M!e~ niewybraltvmł znałdunastęptUue:
zwvciestwo soec.iaolnie na prowi'tli la sw: AralIO. Bok-usse. Tardieu.
KOI1~erwatyścl zyskali 2 mandaty cH. W ostatnletl ilzble zasL~dało Rołszvld. luks.
~tl"acitt 17. republikanie UZYSkaIJJl~O rad~kalnych soc.jalistów. o~ec . Z p~nown,i.e 'Yv1Jramllch miedzy
21, sL'adli 87, repubJikanie JewicfJ- nIe zaś I1lo~ć mand,at~w ,orzez 11lch I.nn.ymr wvmlen l ć na.leży: Ar,chom
.
k li 12 t 'J' 74
1'11 zdobvtveh 'PodWOI s,e. co wraz z Ibaulz. Molwv. Renaudel CalaWI uzys a
, sraCli , repuu - DODarciem sociaJlistów
I dier.
mentach

!Yn.IOV
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•
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CHAOS NIEMIECKI.

W POSZUKIWANIU WYJSCIA'I~ ~~ł się w ~.
PARYZ, 12 maja. (Pat.' Poinca- S'POOlzdeVJ1al}ą SIę WedlnaBt, te
ró '~...A_.'.~ł
.
od ł' nowa Izba w dzJałatnośd swej ure pow cif ~Ia.l rano o g z me t
,_,.
7 do Paryża. Rada ministrów zbie. J wzg1ędniać b~ obecne kon~z.
ue się jutro rano.
llOścł finansowe I zewnętrzne.
"TempIS" I "JIQOl'I1aJ1 dle Debat,"
OPINJA ~ASY.. .
.
twderdtzą, re
. ~ARYŻ, 12.ma'}a. (Palt.) J)zl[!e!1- OSOby mogą się zmłenlać, ale poił.
mlkdP'Odlkireślatta.
łyka opierać sIę bedde ua tych sa..
maczenłe polityczne dokonanego mych podstawach.
zwrotu na lewo,

Rozstrzygające
PARYŻ, 12 maJja. -

cyfry.

Z 0IgI6h:i-ej 9'.p1laItldlaJfów IZ komljd\. ZWfYdęslhro

~i<r,izik
.. 584 maJool3.1t6w tffilba~mllo jui żyw!lOU!w tewliJoo~-.~n~
'll'wUldiatCll!l1'''''
'uy
·W ·.V""U
"
wybtrooryah 575 .oepuuOfWaJtl'Y'ch. Do rna,j!e;plited 1tI1łl!c;1ępuiąca -tabe1\kla pa:en;; ...I\..·Wlj·l.: br"lk v.,1i,,,domośoi. 00 do 'f\ÓWtl1.awc:za.~
l~1 ~u

~

'"

w pllzrzednlm
parlamBncle

Zasiadała

,

26

Konserwatyści

200
Republikanie
Republikanie lewicy 149

Radykałowie (Sarraut)
Soc·alni radykałowie

57

Socialiści
Komuniści

48

Wybrano
obecnlB

II
137
. 92
34127

79
Socialni republikanie 47
-0r--

-..

r..----.-

39
102

29

13

Co dl() 4 man'ootJ6w \\ry'hc:xry nl.e'
prawica posiadała 432 głosy,
daJt,y ifezmHa~lu, Wlobe:c ozegu odIb~- a wńęc pil'1zytbłaloZlaiCl'cą w1ęk sz.oM,
d1ą sd'e wybory dlOÓaltkOtWe.
obecnie na 584 posłów dysponuJe
Z iJ)'O'WYtszeg-o WY1l11ilJm, lIC p'Od'-hajwyżeJ (Ucząc nawet radykałów
czalS gdy
Sarrauła) 274 głosami,
dotychczas w izbie na 626 posłów a więc be:zw;z.glę.ooą mn'i~js.z'o~clł\t

Krwawe wybory w Japonji.

ZJAzD PRAWNIKuW w WILNIE
Plsa,NlŚmy już, że w dln,ilU 8. 9 jl 10
czer'wCia If. b., odlbędlZli·e slite w Whn.
PARYŻ, 12 maja. - Z Tokio do. ' wielu zabitych i rannych.
Part ja
II1d,~ :vjazd p~a:vn:iik6w pOlfisikitch z u- noszą:
! rządOwa poniOsła zupełną klęskę,
aZ1alem lrloscv:zag1raJll1!lcZltlv,cll.
W b
db ł
J" I
k .
Jk 16 '.
St
większości.
ObC/on/ile dlo staJr'~,i dtelLeglalcjjZ1rz.e
SO otę o . y y się w aponll; U~ys UJąc ty o,
mieJSc.
ronBERLIN, 12 maja. (Pat). Bitu- Ewentualne
ugrupowanie
się Slz.eń PII',aJWll1rllczyclh {)1!rzYillliujemy wybory do parlamentu. Wybory I ł1Jctwa OPozycYJne u~skały rasłr,ornnktw.w oar1amencie ma w~az Zg.to:Slvoo'V1C'h już J'lefeif'a~6w miały prze~ieg bardzo burzliwy. j zem,miefsc 8.8. Najwięc~j,uzyskała
;0 W-olffa dowiaduje s.ię. że
~tronnictwa środka staraią się o bvć następuJące:
a m:anO'WlCle:
W widu m!3stach doszło do krwa- parba Kensel-I(ai 37 mieJSC, a na·
utworzenie frakcJi. którabv msł- blOk śroldka 137, nacjonaliści 105, ... 0 S~.aJ~I:1e badań nad staJtutem ,,,ycb starć w czasł<e których było I stęPl1'ie Seju-Rai 21 miejsc.
ta nazwe .,n3rodowv blok
"ocJal-ooml()lkraci 100, konl1~niści ~vteW's/k!11m pror~tJOtr St. B h r e . n - '
",._ _ __
środka".
62. nfemłeccv ludowcy 32.
Iklreutlz.
O
Wchodzące w skład bl{)ku stron.,Pll'lL.-e.Ż'YTtlkii ~tta. t1U:tu 1~ij:~ws.'k'ile~;9
•
•
..
nictwa mlałvbv za.chować swą .P~RYŻ, 12 :na.ia. (Tel.
w ·praWUle ()i~I Of\VjiąJziUlJ8Jcetm ad'\\'. J.l
rządu
J)olltyczna samodvleln{)ść
Cen- Ir.IlC) a tywa socJaJdemokraCJi me- Wlróbllews/kJI... ..
k.
trum bvł.obv nalsi\nieisz'a ~rupa mi'ocklei w kierunku rozstrzVR:nie .. "ZaJg~l~enHIa rewilIz.jQ p kJOII1i~Ułołews
ho posi::tdalobv 65' g-los;)w. ' Kan~ ci~ ,~west.ii orzv.ieci-a d.ecvzii ko- eJ!. 'PoIIs)neJ' wlOlf. A. wetla11koW AlRSZA WA (Telef. ,od nas7,. Nedra by'! ptrem.iell"eIm Tz"du loc!
R
b tb
d
ml'S.11 odszkodowawczel Dawes'a W'lIOZ.
.
erz zeszv . y v praw o!?'o- przy zast.osowanilU .oleb-iscv.tu zo,.Istota dl zalkires w1!'c-JdIZY JJtrelzy- koresp.).
•
tewskiego w czasie okupacH -nied.obnle. członkIem te:o stronmc- stała bardzo przychylnie orzvie- dem,ta R:ZeJCz'}'1DlaslptoliilJej p'Qlh;Jki1eJ" Przed oieoiu dniami wyjechał mi eckiei w tym kraju i to wratwa. Llcza się z tem. ze
ta w Paryżu IPrzez kola lewico- adrw. St. CaJr.
z WJlna do Rygi pastor ewang-ie- śn~e obecny rzad łio,tewski uwa~ocłal-demokraci odnosić sie be- we, które nie watpia. iż wiekszo:ść . ..W S1PIrawie ,;maJją,vk. ów zahra- hckii Nedra.; jak dowiad~jemv ża za zdradę stanu. Pastor. Ne"
da do tego bloku na terenie t>ar1a- lUJdu niemieckieR'{) wypowie sie mr;ch 'PO r. 1863 JPłrof. T. B()S!ww- Się ~atvchmlast po -przvbvclU do dra od ~fu*sze.lw czasu mleszmentan1Vm z żvczlłwa neutral- za .Dokoi{)wem rO\Zstrzygnie.clem ski!.. . .
Ryltl zostal cm aresztowany tJlod kar w WIlnIe.
rdelp_
sorawv odsz~{{)do/wań.
,,~OtZlCi1ą-gmIIJęICIle ~5ta~dla!w;ghva zarzutem zdrady stanu. Pastor
cywnme·lro, OOOwII/ąIZ'UJąoe,gtO w b.
Oi---Kr61~stwtile
K()Il1gre,s'a~~na
ilnne
:ztlOOJ'IIC b. zaOOlfU [OswsJklllego" adw.
BERLIN. 12 maja. (PAT). - O W uroczystości wziela również K. G~ęboclkt
wczora·jszvch 'Wvpad.kach w Hal- udz:at komrpania honorowa 38 P . "ReWlilzja ClZV I!rnJSlaJCja'?" rekror
le Dlsma donosza co nastoouie: O im. Molt'kego· Po po.tudniu odbViła A. PaJrczewsfid..
godzinie 8 i Dól ran·o. PTzed raiu- słe
"Strut QlbelOl1Y uS1ta'WOd8TWSltwa WA ~ZAWA (T l.c d
D
dł
sze,m miałv mieJsce stareia mie- oarada.oodcPAlS któreł LudenlIlorH !lkaJrillego w BoI\isce" PtI'of. E. Sto
.n.L\."
•
e et. o nasz. .t tworzac ..Iego praw~ skrzy tO.
d.zv komuni'stami a nacjonaHsta- do~O!na' orzetdadu około 30 tvsłe- l RaJPiJ)IaIJ)Ort.
koresp.)."
_.
Po re~oluc}1 ~ooki~j. stanął
mi. orzvczem ieden robotnik zo- cv młodzleżv nacionl3tistv cmeł.1 .. Cz.y na~'eży w I~ed ustaUr~ędowa ..R?sta ~onos'l o d~ sluzbv panstwoweJ 1 z,?sta~
stal cieżko ra,nn·v.
oaleźacef ~ orWctnłzacłł Stabł- wwe IJ)IOStęlP'owoodla kamuelgo WiPIl'iO- ZR:ome w ~osk~e w .dmlu wcro- mlano~a11v przez rzad sowIecki
W ,Poludin!e odbyło sie odsłonIe
hełm.
VJIaIdJzn'ć alJ)leiliaJcję od 'WIVII"Okćw Itą- rajszym ~1.lrolaJa Buttlera. Był czlooki~1V rad v banku oaństwa.
cie pomnika Moltłkego. zburz,one- Po Dołud'n:u komuniści urzadzi- dÓW kdeJg1j.aJIlnJydh, 'W'Y1J1()llruifąJcY'~h on w1cemInIstrem skarbu za cza- ~yt to Jeden ~ naJlepszvch znaw·
g'O przed' oćłtora rokiem przez li demonstracje w innej cześci bez Udz.iJaJł1ll ~ęgł.ycih?
prof. sóv.: carsld:ch. wsze·d·r do. I dumy, ców soraw f.Inansowvch rosvJk.omunist6w. Związki oatrJotwz- m'iasŁa. PolicJa za.staJPoila demon- A.. ~~llltllI'cl<iiI. W sPł1'aJWiile ttlej zgJi'O' gdZIe rrależa1 do stron'l1'l·ctwa K: sklcb.
tle ukazały sie ze sztandarami w strantom droR'e, wskutek czego sn'1l J1\.l1Z kor1e1f.eratty arliw. M. Oamoon
O'l---_m....'
Herbie 30 tysie'cv osób. RetPTezen wvwłhala sle strzelanina. w któ- :z PaJryrba ł prof. PedTa ~ BUkJa...
towaue były orR:aniza.cle. maiace rej zlllnał l oolłcłanJt. ~ czterv n- t!'e:sI7JtJu.
p
charakter patr.iofv.cz.no-woisko- sobv odniosły cleżkle rany. lab1..W SJ)IraJwJJe ~ /PIf,z&use.
~v około 75 korooracji studenc- łych zostałO również kłłkunasttJ ~~ :pollDtY1OZll1ry1Ob Ptrof. S'f. R!ZYM, 12 maja. W oo'lu d'm- ce ustamotlO wzdłuż kła" ko~
d k sleJszYlt1 odbylo się tu uroczyste 'Ściola. Wieńce te 'nlieorzerwakich . ,8 wreszcie h ittJerowcv. 00- kJomunlstów, którYch lłczbv 110sladalacv wbrew zakazowI oo1łcfl tad nie ~talOdlO.
. .
. lt1i t, !O'ŹIll~
~~. ~ nabożeństwo w kośCiLele Santa ,Jlvm lańcuchem cfą~-ełv si~
około 50 sztandarów z truolemł ,W zWlazku z tem~ zaburzema- N~.
ej
gn
D.· Marla de!di Ange1i przy trumnIe wzdluż wszvatklich naw kośolottłówkamł.
mI aresztowano olk>o·lo 400 os6b.
.J.a~ w~dizIilmły pa'IOIglram l)()gl~t'y El eOJ1fOlf y Duse. Rano z dworca ·la. Prooorce licznvoh (m~llitli:za~
kalań
.jJIOrtTą03Jjący [1atoowadm~1fsre 1ZaiiID- orzeM,erlOll? trumnę do koŚcioła cif artystycznych, k\tlłuralnvch 1
dniletnlila. pań'~we i SIPiOIIeame. na wozie zalobnvm. kt&rv ota- faszystowskich bvłv urzez cały
KOLONJA. 12 maja. (PAT). - / PrezVident Rze's zy wod'powiJe- W'}'!b1m SIłę ret dIo WIImna diuta gn~A aktorZIV; za wozem jechał czas naboteń'stwa oochv10n6
Wczorai odbvł sie tuta i w obe,c -I dzi na nowitanie n·adbunn~strza liczba ,pmwmlJków wrur"SlZa'Wskroh. karawan. za'Dr.za~łętv w szeŚĆ Pl'z.ed trumną. PO' I\M"OCZvstonośc i prezydenta Rzeszv Eberta. wv.lZ1t·osi·ł orzemówien.ie. w kM.. Ucz.estnolCY :zjtCllZdlu mada. mi1eć mlt)IA karvch kon~ i zaw1eswny wleń- ściach żałobnych w k{)ściele efakan.cJertza Rzes.zv Marksa i min~ rem miedzy innem: dal wvra.z na \vlTIIPoltle uagli 1lro1~')owe ~ md:eszka'tllio camt W kościele ustawIono trum lo odDto-wad'Wno pO T'OOtdndu na
Slra SOf'a w 7ag-rankz·nV'Ch Strese- dzitei. że świat oowinien wreSlZ.cie we. o ozem iIroll11iltet OIrg.altlńtza1CY'hY llę w~ród 2'ilTland ł wleńc6w tau- dworzec. skad orzeWl1ez!lone Z() '
~anna. kardvrl, la arcvb iskupa )zrozumieć, iż należv oszczedzac 1)oda jl(I~ZlCZ,e W1iladlOll11lQ1ś'CL sZ1CiZeg6- .t'owvch. Dookoła łrumnv umi~sz siaro do mieJscowości Asolo w
vlll11tc oraz w:elu wvbitm'ich O- l niemców. zwifasziCza o ile dotv- t'owe. Da~S!re z.aiplilS'Y P!flziVlimu'Je czono cztery olhrzvmle l)f{)nace g6rach ~eneto, . gdzie zgodnte z
~\ ' h'~losC i uroczystość otwar- ' czy to sil Q'osoodarczvch okrc- b'il'f() zrzeSlreń ·jJlra w,l1 li'czych -y..' znicze. Na trumn.ie zlożono jeden w-ota artvstkl ,;torone doO grobu
;:;a Tarlł:ów kalońskilClh,
' gÓW za,chodnich·
Wall's'z'aJWliie ('!la. Mo!kooo1wslka 14) tvlko wien~·ec od króla. inne wień 1łl:J ma1vm. ·wle.i3klim cmen'tara. I
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Przygotowania do Olimpjady.
--.3 Dl-e marek na złote
POLSCY OLIMPUCZYCY.
I Dym olimpijska drużyna Szw ,;:c:'
prZY Wyml
.
~
•
Słot~a ,i zimna wi,osn.a n i etvl~o
Skład drużyny olimpijskiej Pol 1'lOlzeg-ra .za~.ody mic~zvo LlIiqv'o) TIukłem si e w wa.l!'onie na od- cj; leczniczei. znanei zdawna. wv dale sle na~ we , zn'3.:kl. R6wnle ski został iuż definitywnie usta~ we z ohmol.1~ka _d~uzvl1a ~).n h: J;.
czrtv do r~adomia. !<,I elc SOSl ',W próbowane..i, jak puszczanie krwi. o?chmurno '. chl? ~ no lest we F~al: lony. Wczorajszy .. Kurjer ·Wie.. 1 Be~J)ośredrlla lUZ . no rlr nz (~.1
C'l. '"IIHiH ; \\ mnk ~; edz ; at jelC',- !odo takieL jakiej chwycił sie Wit- C!I . a. p.arVZLl \1~1
mUSZ}l ~zekac czornv" zapoznał iuż czvtclll i-"IPa r"za 1!1J)i w dn1l1 lI) ·ma l,l
mość o dzl\~ nie znaiomei mi twa- I te CZY Kankl'in. A przecież nikt c-I erp~J\vle ~la c.l e,pto .. ktore 1m 00- kó\v ze skła dem nasze i d n lżvnv ze Sz t~ kholmu wraz 7. dru :l \-r<l
rzv. Zdało m1 się nawet. że zna- iKankrina - choc'iaż ten uciekł z'\v~o h wtozvć las·ne I barwr e s~: 1fo'o,tbalowei. która w ,dniu 25 ma-l SzwecJI.
.
lem jegO' ~arnitur. Ale byt tak 0.1 się do dewaluacji. zaprzesta.iac c- kme. !vmczasem zaś musza :!lIO.SIC ja rozeg-ra mecz w Colombes z EkspedvcJę. polska p:owad za
~rutllie zn i ZCZOllV. że nie orzv- misii banknotów rosviskich w r. ubr.ama zasto s,owane d() dzdtzv- reprezentac.ia Węg-;ier.
- trener druzynv P. ~I["IO. kan.
I)omn ialem. na kim leżał oięknie 1817-tym w warunkach jeszcze stel aury.
.
d'
Skład reorezentacH jest nasŁę- P. Z. P. N. .o. Obrubanski i W .
orzed woina.
szczęśliwszych lod naszych) rubel . ~em tł.u~acz.v. sle po·wo .zenlle. pującv:
Centnerowskl .
1/'
ślr~
b
. t ·t ó
t 'Ik " Jakle w dZledZl'nue mody WlOSCII1'
Ci'
(K
.
Sten.
r
e
- \ 'vklem o c:?J cnl pa~ mv '~śćz, s75 mv stracI' tWś .w) czas ... v. o., 'nei maia kostiumy zlożone -7. ca
B) raWm~śa~ze: k' l(uWrbil'~z) aOtobwll
e
b
- rze.r naraz ady ;l g-omo .
~rocen ,war O' CI - me mlel11t łei su'kllli z żaki.etu lub ~p6dniczki, ce, . 'I mews l . sla.
ro~
TERMINY ROZORYWEK
O zd~n1U. które wvrazlłem pr,zv genJuszem .... . '
. hluzv i żakietu. Wedlu!! ostatni,ej na:. Ointel (Cracovia). Fryc (Cra
POOTBALOWYCH.
ostatl1lem
nas~em spotkamu: ~ nas. l?omew.az .ta oper~cJa mody suknie te lub SpÓdnice ro- co,,:la), Cyll. (t. ~,S.). Kr~pa DOIklląJooe termmnv ()IuhmIJ)liUI ~' :I:h
"W, d-o~rze urzadz'Q nem spote- q;bl~g-ta SIę J; PIękme . brzmlac~ bi.one sa z mater,jalów w kratv. (W'l~ra),
Clchocki (~raoovla), 7.awodów '))LłIkii noŻAleJ.i sa naslterHlczenst.wle. ~.luocv myślą. szubraw zmiana. no~b\alna (zamiast mar~)1 ża.kiet zaś [ła. dki. ' Materiatv s:zko- Spo~da (Warta), SynOWIec (Cr.a~ jąlCe:
cv dZlała1ą .
. . . o~rod~H .Sl~ k?~tuszowv ,'.złotv ckie noszone w tym mku musza covla), Wa,:ek Ku~har (Po~on), 25 maTa o godtz. 15.30 w stadio~
- A. Paradoksalskt.! NIech Clę me Wldz,l S1ę ]UZ wcale. ze ref o.r- być bardzo miekkie i W dosko'n.a Batsz (Pog-on). Relman (Wista). iJltlle OolllOl111'bes ~ IiilSlzvaJl]ja z WtodLlnde~! Zmizerniafeś . Nie pozna- ma fik~u.ie .poorostu ?krutn~", de- tym I!atllnku. g-dvż w wełln3!oh Kałuża . (Cracov~a).. Szperl'ing- ,c:haanil:
,
..
~~lu~cJę. k'e~v zg-nęblonv ~l,..-;;dak niezu.pelnie czvstvlch i ta'nich nie (~:aCI()IVla). ,Stal1ński (~arta), 25 maja o godlZ. 14.30 w slt'a,dj-olem cle.'
Padl.smv sobIe w Ob.H~cla. . JUZ me ma Sil k'rzyczeć .z .zalu, . a da się osiag-.nać ha'rmo'nii barw i MaIler. (Pogon). Balcer (W'lsła). Ini'e P'elJ"'S'Mng _ SZWlalCaIfIJ,a z Ut'-- Zawsźeś psvcholog-. Ale me bez9z.eln~ nowobog-acz )UZ moze su\kmia wvdada hardlzo. iJli,ee;l'e'R'a'O
Druzvna przedstaw~a się impo~ wą;
zgadłeś tym razem. Mvślałem o sohre ~rw'1Z'dać..
cko.
nująoo. Wszystkie oraw1f'e g-wiaz26 maia o 15,30 w Sltadlronff.e Cotem. że ... za młodu dóbijalem s·ię
ł,PIomyśloie Jednak. Ot<> trzy- Sulrnia w kl"aJtv noszona do ża- civ nasze wyJechały do Paryża, ~QItl1he:s - JUg'o.SlM'W\ia 'Z UrulrwauznanIa współczesnych. Później ~am w reku ~udetko marnych pa kJetu z lrladkiei materi'i J)cYWfnna iedvni'e zupełnle nlesrusznie 00- , iem;
machn'lfem na nie ręka. Przej- pl'eros6w. Takle przed v.:0.m~ ko- mieć linie barGlZo prostą, a. cata minięoj zostali Tupalskii (P01on.ia)
2.") mada G godz. 16.1,':; AmerV'ka
rzafem: Kto. choć nieco orześcilra sztowalo 12 ~, oP. - W'lęC.ledna ki olZcLoba iest s'POs6b kraiania I Hanke (Ł. K. S.). pl()imimo. że z Es,tOltl'j~;
,
"~zas swói mvśla . nie liczy na sra- czwarta markI. wchodzaceJ . w o- materiału
W r6żne
strony. sklad iest bezkonkurencyjny (w . 35 ma~a o !rodz. 15.30 .w stadJQwę: reklama naleźv się żywym, bieg. Nawet iedna pllata .. ale z na- D6ł sukni kraianlY DO. nnt- Polsce), będzie miar twardy n- n"!le B. ergeW'e - Oz.eOhOSlIDwl3JCja 'l
5chlebiaiacvm swemu czas.Qwi.- rzuCOnym przez okuoacle WVśl"~~ ce 'Prostej, a g-óra z materiału rz·ech do zg-rvzien1a w Colom- 1 u?!'IC!Ją; .
.
Wiec już prac-owafem li dla sła- 1Jowanym kUJrsem (67 kop.) me kladlZio'n,eg-o ukośnie twor7.a do- bes z wegraml.
,,6 malJa o godz. 17 We~rv z PnI
~7V pośmiertnej. Później g-wizd- będę się już liczył. Wy~tarczv dla skonala komlbil!13!cie i cZV1nia ~
N~e ro'kujemy zWYcięstwa na- ' s(\{ą.
.
ną. em i' na nia. Przvf)adek rzadti ·pod'kre·ślen1'a gOłzk~ej Ir.onj'i pra- zdobna ,naiskromń~' efsza toalete. szej druiV'nie, która Po. merw- . Za'wOO:v P?I"tW~lji z,e .sz~~la
tem. CZy orzvsztość bedzi.e sora- stara uezd:wa relac!a do złQ·ta Kieszenie tak pralktv,cz'lle ,p rzy szei porażce odoada od roz-t~~e OIdibeda Sie. " 'OO1Kl,IWaf'i. POI1':tusta~viedliwsza o'd teraźniejsz ()lści i 46 kop. Wręc 'P1ac Jhśmy za takie sukndach .wtrzVInują $iue w dal- grvwek o m1'strzostwo. lecz po- tm WlY'CIQfuIfia slf1e z nliicl1.
wygrzebie zadeptane przez dZJiś pudel'ko 20 fenigów, ale gtO't6w szvm cia·lru·
(!<l UJ( 'Przenis6w oLimt>'ijs,lo.C'h druOwoce mei pracy. Wiec już pra~ Jestem przyjąć cenę Wyższą 25 Nie OIzdab'iJa S',le nch ruż ha[tem. żvna prze~rvwająca oieTwszv
NOTATKI.
cu.ię. pcham taczke. pe·lni.ę obo.wią feni·g6w... Otóż pewneg-o dnia.llec7 naszywa sie z materia,lu R'tad mecz ma prawo grać dalej. o Ile . KOmlitet ONl~ za~adami~:
zek tylko dla z!wdv z sumieniem. k:edv za to samo J)udełko raczą kieg-o. z którelro zrobJoov iest ża- drużv·na. kt6ra POlronala ja. do- ze ~zC!chl(}'slowalC']Ia z,g?oSlIlta SWÓJ
7 brakiem slawv Dośmiertnej DO- zedrz'eć ze mnie 1.200.000 marek k;et. Tak samo g-ladk,im lub conai chodz,i do pó1'lfinału. Najprawdo-- ud:zi!J~t w SJtme~anlilu do t31rcZV i z
g. udzę się w g-robie ieszcze lepiej. przvchodz,j, San.itariusz walutv i wvżei z bialeg-o b.atvstu z korone .pod!oJn[iC>j węgmz.y nffe ty11!1ro diod- hrom mY'Śildws/kl!lel'
niż z krzyWda za życia!
powiada mf: "Bądt sz,częś1i:wv, czką oowilni1en bvć ko,brr~erz PTZY da do pÓr, lecz do samego finału,
,
.
- Aha! podwyższałeś tedy sta dostajesz ~eniad7. .,zlotv". Pro- sulmi.
'tak że Polska będ~'e jeszcze mO" W ublile!glą S1l'1Odę. p~Y'JeICh~ P"
1e cenę moralna dziel swoich. Po- szę de: twój 1.200.000 marek dJooCo do koloru Żiaadetu. to powi- lrła grać nawet PO pierwszej PO- ~ruryża d.~yn~ pilll1k1i n~e] z Etem ustabilizowateś się... i bę- stat z,aproszeni,e od p. Orabsld1eg.o n,ien IOItl być orzvstosQlWanv <l1O tła rażce t ubłelrać sie o Duhar ~Hm- ~IUF Bg;I~~J~~ Jl'IOIZe~oą ~
dziesz mial fig-ę.
na świ'ełną maskaradę w Banku materii z iakile i z'J'loJbiona iest SU~ oifski.
siki~iOl'i I a mec w
Na to z kata walronu :iesromość Polskdm i, będzie s!ę ta'm naz~ał 'k!nia, Jeżeli która z pań może zdo
W'Yli:alZd OIIIiln;pljtJoz,Y'ków m.stl'\lm WY' 1C.
•
.ze zło1~ dewizka na kamizeli ża- dwie trze,?ie "?oteg-o. Rozumiesz? b~ć sie 'na więk~zy w~a~e!k. po~ w czwarte'k 15 maia z Krakowa RCIPillbWlm a'!'ge1l1tyńs'kia wetmic
chnal Się:
.,
•
zapłacIsz za pudełko sztvnka,~ winna ka:zac "oblle zrobl'ć I sp.ód!1l 10 godz. 7 rano. którzy pojadą udlz1lat wc wS!ZV1S·tkn'ich ,vawodill'Ch
-. Ehe! pap. zdaje Się .. czvmsz do;ów tylko 66 .groszy'. Prawo OJI c~kę g-tadlka telrO koloru , coża- drogą przez Berlin do SzwecH. s.ze1rmiJeIfCIZYcJh. 'noąam,dja 7,.a1J)i sa-la
ztośl,,\'1 alu~.1e do ~spa11lale pr.ze nUJe, teby. kup~ec clę. nie ~bdart klet. Uzyska ty~ soosobern d:va
W Szto.kholmie rozeg-rane zo.- się dQ z!<'lWOOlu w szermierce ~' Vi
'O!,owa dz.oneJ sanaCH naszelrO PIe- przy przeh/cremu. Czu.le,sz . .lak to k'?m.oletv orzv ,l.edltJVIn tV'lko za- staną dwa mecze.
svnzel1a'l1ill1 ~ bmnij mVŚHw'SkiiJej. pi,))
n1adza . 1ednakowo uznanei przez tan.b~: 66 gl'lO'~zak6w ... Skacz z ra kiec.e.
...
W dn,i11 17 b. m. zmierzv się 1[.a.l1QIja ZJaJPilsa/1a się d'O w'Sz.Y'SIi/k1iI:h
l1as~a orasę, co i przez zagranIcę. dOŚC1 p~d sufit ba~kowv.
. Zaz.ncilc~vć nalezv, z7 kombma- drużyna nasza z reprezentacja zruwloo6w w S1tm7Je\l3.l\1lilll n.1() tail"CZV i
PanIe! ten Grabski - to geniusz, .. Ot6z, u Ucha! la me cheę ska- cIa materJaJłów szkockIch z il:tad- Sztok11olmu zaś w dniu następ- z bron1 mvśl1li\W1s1k1i, e'j.
Wi tte w kwadracie! NIech żyje kać ... ja. cztowiiek w tym samym kimi nadaje sJe tvftko w kolor.alch.
ł
,
st.o la t:
surducte. w którym siedziałem za Suknia czaTl11a z biatem a do 111'ej
Piłka nożna.
P luadoksalski nachmurzył s·ię, aTt:vkutv w ciupiJe ra t u5 zIorweJ przy żClIkiet czart'lv bvł.aby może eleCoś g'0 ukąsiło . Oberwał z wyra- mos]{alach (bowiem od oneg-Q cza !!a,mcka. ale n'ad,to żało~na. n';'e iest .oSLAVIA" - ••CARDIFP" 3:2. loe odJznlalClZ.Y11ID się am,g1llicy wlilelliką te
ina złośliwościa tle trzymający su, nie umiejąc dOlran1ać cen pie- mec nlOs.zooa,
W'YI!1'ilk !ZIa!WIOK:lk5w ..Oairdiff Oioty" ,C'hTIlilką. Wdooeńąycy trZymaM się
sieg-uzik sweg-o surduta.
trusz'k1i cena pracy inteliR'enŁa, Obok mater.iał6'w w kra tv no- :ve ,,sJa,VIią" w Pa-.a'ClIZle 3:2 (1 :2) na l bardlzo d!0I00z,e, nde m()~1 jednak
- Podziwiam raczei m-oc woli nie spraw'iłem sobie odzleżv) wre szone sa taik'że i suknie w oasy, ilmrzY\Ść .• Slaw",
'zaoobIieJC rorarice. Międizv wtidIza~
naszelrO ministra. niż tw6rczv im- szei·e. że 'DIO'd ookrvwka cudownej Tu znQlWU SpódiIlica morie mi, eć
ANOLJA _ BELOJA 0:0 - mi 21l1aidowaJl ~ęPosel mgie~s'kl\.
1elekt. Nie przeczę, zasmżvt soihie reformy miast jedna czwarta mar pasy wzdłU!Ż, a sbamtk wszerz,
.
'. Pwoo 'OOludlruiem ()Idlbvłv 541ę 3
nią od tJIierwszei cltwHi wstęgę ki p'1acę pod nowa 'nazwa 1200000 pod warunkiem. aby fi'gura byJa
ZaW?d'Y mllędlZytn~'lQdlOwe AIn'~J' wa11lkti o mJiISbrziOS1'WIO !JIierwszej lda
Oda Białego. Ale realna war- t. i. pJleniadz mój zdewaluowar od'OOwiINT,n:() s'l11ułda. g-dyż taka:Z Be~ 'VI Brulkscltl dlaJłly WY1l1'11k sv rz; 1l1la:S1telPltią'C'V1mli W1Y!l,ibmtiJ:
t, ość reform
dalekosiężnych się 1200.000 razy cztery, czyli komlJJii!1aJCia mo\cno 1t}O's zerza I o- 0:0.
..A,cLmill"a" _ ... ~OO"tndlUb" 2:0.
ocenić
może
d1o'Pi'ero
cz-as 4.800,000 razy!
sobv teższe cZV1nff nJez.grabiIlemi. WIELKI DZIł:Ń WE WIEDNIU. ..Hoota" - .. ViaIS" 2:0 , ..SitmmeT'J>rzvszlv.
Operacja udała SIle
.. Pan tego nlie czujesz - zwró- P'alSV będa bard'Z() modll1e ll1a I'eNaJ)!laJatl HoIhewlaJl'1le we Wlied- t'lilt1lg " - .. OstJml3!rk" 7:1.
~wietnie . Teraz zachodzi tylko dl sie do ieg-omo·ściI2 ze złota de- tn ie suknie ba tV'stowe i markizeto n1ill1 'o'CIftnnly SJie w sobote mi'ecLzYl1lllkwestia. cZV... oacient - spo- wizka - bo.ś pewn·ie codzie(l wv we. a kraian ;c lll ateriatu w ró- rocl'OlWe meoz.e pliJtIlG nożnej. Ohe'CSKANDAL NA BOISKU.
leczność ia przetrzyma...
dawaJ p,ielładze z wczoraj. bo u- ż,nvch kierultl~ach znajdzie tu z.ahb
60'
dzó
P>ocLc:zas nli'e,dtzijeil1l1~go
\Vvwiązała się w zapchanym l, krvwafeś majatek w zapasach kstosowaln.ie.
da ;oole dlla fanta,zii ItlZY'C
, I ;v'lo .... ~~~Y"wnn w:
O
'
p~"",,J,"
L I1l1eGZU
. ft,··
·WV'C1ęŻY'I'i:I. .. ,;:,·,IaV'lla z r ,ragll n.ad .• mmń' - .. v!ó'Vu WIe WO'WI!e
1)asażerami wagonie burzliwa dv~ soiżarni. -dolarach. oddanych na raw~eC'l\lel'
wliledeń'slka .. Iialko<łJh" w stosunku zall{IQńCizOll1,e'~o. wV'l1~lk1ilem 2:1 (t ~O).
skusja. WSZYSCY rzucili się na nr·oceni. Ale ia mam hrata. przy- Ni,ekt6rzv krawc,v par~.scv za~ 4:2 (3:1). ZwydęSItwo .. 9IaV'id" nilc wV'dlalrzY1ł silę ltlilebvwail'Y sdtaJndl3J.
Paradoksalskiego. Nie śmiałem byłego z Indii. który nauczył się prezentlowali sWOl1m khJentklOm byto Z1U'PiCłllllilC zalStooOll1e. bQiWicm Talk grracze • .talk 1 lP'Uo1łiiCIWOOć. bar.'gO bronić. On sam zresztą paro- S7.tu~i fakir6w - zalepflania nosa sukni'e z żakietami robIone w ca Wliedeń.czV1C'Y dIotrtzY1l11ad1i' rndlejsca dzo iIlulefz'ad'Owod1en1[ z sędtzd'e'g'O ~1m
wal dosv DO swojemu. Mów'it:
I ,ust. ni'eoddvchania. nieużvwa- lośoi z ma~er,iafu ~ k:a,tv: W tym n'MZIUIP'elłn~lCoj. a w dJru'2!iJei PlOlt,o.wie mermaJl1Ia,. ZiI11u\Slidff .g o Pl'IZY'OO1l1oc v
- Nasza marka musiała soa- ma. niekuoowania. j sześć lat wVlDadku .1·edlt1ak zaklet Jest ba:- wykwa.llli narwet P'l1Wwl(łJge.
POIllilcJi, d10 Oi))IU'SZlCJZletnJiła boIilSlka. P!I'ze
<lać na teb. dopóki skarb druko- prz espaf na sk'rfomnvm. ciężka dzo kr6tJ<~ i orzvtrzvmaltlv na bl?
NlłIStępnde odJbVil silę mCiC:z 00- g-rrun.a .,PoglOtliiJ" ttomac'Zy się brawal aSVlrnatv bez rachuby. Za- praca zrobionvm maiatku. Na- drach roW1tlv:m ~a~em. ~a' teT!I. :milęd1ZY an1lgii'Cillslk:ą d1rui~ .,Car- Ik'i:em WaJCll<'a. BalCIZa ; 0aabi1ell1Jia,
trzymała sie na osial!nietvm oo~ raz wczorai srrzm!acv .. wiwat" tak 'Y" catoścl rohl w.razeme me dlilff..Qi/tlty" i .. Vi1e1l11l1ą". ..CrurdMf" PJ.erwslzą bll'1allt1lkę w 6 mlialooiJe z
zj·omie naturalnie. ~dv ustała in- nrasv na cześć san acH skarbu k.ostJUm~; lecz znan!e\l ~am .,ro~e zwycięi:V1la w piielfwsrej l>ollow 'e rzutu Ikamne!!!o stmreM s.1m-zYIdllow:v
flacia - ~dv skarb bez pardonu z okazii oowinszowań (1rabski~- ma~teau . Te.oo rod':a lU su1k;m.e 1:0. Wymdlk -o'~ :laJte: CIZIIlV na 'wOIrzvść Skot. D~a ..P{)Iglooli" hrramlke 9tmesie~nat do kieszeni obvwa el- mu MussoHnilelro - budzi me210 polJ.10lJ1e beda 7. maŁerla t 6 w . zeJ- "CaJl'ldijlff Cilty" 2:0. W ŻYWICO wa1- Iii: SłlOuecki.
ski ch, nie pvtajac. CZY zabiera brata - fakira. Schodzi do .. tra- szych i. iasmnch: a .WYro,czn ie ~o
.
stusznie cząstke lupu nuworismm fIk;" i dowiaduje s-ie. że Z~ stanu dv wróża im w.lelkle POwoozen ·e.
Lekka atletyka.
godnym le'Pszeg-o. nawet ostrzyże hnP'3ctwa snacH na poziom ostaNoszOlJ1e u nas bluzv z "triJcoti
'nia , czv ·trafia przvoadk.i'em w kie teczn~i nedzv. Bvt miUO'ner~m - nv", ład.ne 7. r'e s·z ta i Prtłlktvtczne LEKKOATLETYCZNE ZAWODY J P'f'0!g1rarn, bardzo Ulwzmancoov.
sze~ nieszcześn1ków, c·iężko o.. mial 3,600.000 marek - ma r~~ orzeeżvtv si.e iuż w Pa rV'ż:u , ilCh
ł.. K. S.
ImliJa1l1owJiICJi e le!klkoafttleci p,()oIDSVWać
szczędza;aevch miz.erne grosze wno 2 zIote - ptaci za trzy P'Il~ m:iejsce zadał tied'wab. Do ~6dl!1i~
P·ilClrwsze te zawody odhęda s:c . się będ<\. .bi1e'gll,ęm. rz'utem owcz;~
pracy. To prawda! Zmni'eiszona dełka. k1ania sie kuocowi i nie czki w kratv" iak'ie'tu ~!adk,ieg-o \\1 dln'iiu 17 i 18 ma:ja Itla bO'i'sku pu. dY's./kil,enn. kula i gmnaltem.
przez zabór oaństwowv rekom- ma nic. Pyta. kiedy hedzie mógł odinow'iedn,il() dobrallla blttzKa j.(>d- tKS--u, Ad1etje Unji o ~ooz. 2 PO ZwVlCliIę'zCY O'tlj'\zvma,tia ie'tooy pa
pensu.iacv skarbow'l zmilknięcie przviść 00 resztę. M6wia mu: wabna bardzo Test noszooa.
lJIOIt'l1dJn~u.
mi,ąftk·owe.
maszyny drukarskieJ. oodaż me- "nigdv!" co po 1acinie znaczv
_
niadza na rynku p,ofoivfa kres ha .,sfabHizacja". I wv to nazvwa- .
.
Lotnictwo.
,
niebnei pOZV'c.ii wie101etnielZ'0 n,je~ cie samlc.ia skarhu?'
1 ~lk-o wD.rz.6dY z~tqad~k s~
RAJD W AUSTRALTl.
1120 km Do osia,oocwlego celu po
chluls.twa - ustalonei o.krutnei - Nie rycz oan! - -odparr e- I\~ nkerami l I\~p(.~ml. ze lila at Oh"
W chwi~i obeatliCti odlbvw~ Slię na dlróźy MCllbouill1e l~,t bedłzile ttrwać
zasadzl'e
'1_.
le anck: to"''''""ość
t t
d wie mi wvtnlenQ,ą
.
.
, z-e kt~ me
!\'UiT)owa t za-:,
''''''''''1.'' ' , ze ZłO a, ~- l b
-d
tsumę
t ,. oI~ vc IkC)t1tv111enlClie Au'5'1:rnII1Il'" ołbr'Zvmn '0- tlrz'Y ' tysrodłntt16.
,crekłe . me podmdzat chciW{l'ś;;i wrzka. ,~to sle Q'~lewa. ni'e ma u g-rosz~
o zap a. Y. .leze DO ikn'ęŻil1y rafud J)IOWlil:'ltll'iZlrlY nltł 1)rlebezczelnych handlarzy. wierzvl <;1IU~znoscJ. Omvh1~~ sile co d() przelJc~eTu na maJki s?madryfr g.tJrlzenij 11.000 'klm. Więoett nnri POItO...
PEl.LETJER LECI.
natrlotvcznip wra~;n-ei marce nie mnie. Ja orzed reforma nie mia- pr zvP ~ i.cero o e~m? . uł~u Wf; teli prz,e~'ll'\ZIe1l1i Pft'IZebvM dwai LOltmdlk Pe!n'eN'e r -DoIi.sy przybył
uciekał do ob~vch bo~6w - do- f~m litpralnie nic. A na zam1a~ n:e pOd Zlj.1 fs ę prz~ ż . d o
pi : 1'Ot!T\I!cy aU'SItn-a.liITscY mato'!' Gohle i 10 b, m. dlo BalTllglkolku v..; Indja.c:li.
lar6w i frankow słowem' ktn o- nIe na 7,tnt~ 7. ()kazii reformv 'la- ~eH°o- ;.lf,e,pona
a'ca~t
ł: 'oomcznnfi, Mac Iil1IPVlre. Lotmfi~YI
BEZ SILN KA
szczedzał - ubOłaf z dfl:" n:! ~ohifem miJłardv
e 00 zle ~ Się - t o ni
e D - h~taiie1~ naJd pobrz.elŻem morza od
I •
dzłe';. 7 lZodzłnv na I!oozłne. Os z- - Jak bo sie staro? - l)()SV- cę. Hazard, - ale dotąd zawsze Melh'oumne do Sntll!1'ey, naS'tęp'1ie W dindłu 10 b. m. odIbylv s.ie w
czędn~ć słał:ł sie nalwvższ~ roz.. oatv "ie zdziwione lrto.sv.
wvgrywate:n. To. się n{jvwa ..~ 'PlIWClZ BrtiOOanc. TI01W1t11SV:!i:lC. WlYs-IK:ró!e'Wou ,loty ClICI!1Oplal!1em be~s 1ł'zlIłnościa!
- Bardz.o orQsto. Chodzę do s~nacla mOjego skarbu.
chwv ipę OzWaIl"tlI(i(J1W~ i 'ElliCho PC' dw U~i\~j l nJko\VYlJ11. Lobnflk SchiMlz dlCik!OIJlal
Otóż Grabski . pUŚciwszy w re~t2uracfi - lem ile mi sIę DO- ct",em m011,1'ent.
.
r
s:ńroo:ile zalrolki Cail'IDe'"Ita~',i'2 ':!d7, ie , lot'U, trwa·ją.ce-g-o 8 ~odzi~, 42 11 ....
ruch sŁawki oodatk-owe. ucllwv- doba .iak W~f)Ólnl;' mini<;tr;ł skar- d -: ~an Jeste~t iYifter kW !k;.a- !lITz-yby!!i do portu Drurw'il1;] Sta''1I- n u,~ i 9 selk,wnd. W tenl spO'sób pobicif szczę~Hwv moment do ... zwv- bu: tażę din kupców - zabieram rac:e. - rze
ar~ 10' sa s l. tąd ,piolle,cą a;ż do Broome.
l:!,): c l ~~ zostaf.jJll'zez l1 i1 elro do,tychcza50czaJneJ dewaluacJi.. t. i. d.o aoera- towary. niby iakiś &a:ulwtot.
LJo Bełmoat. je$t oódlaWc)Jl1e od IPOIl'itlU Da'l'\Y'inla o wy rekord św.iJaJtowy.
l
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Jak sie dowiadujemy z kU-' podatku szklohle~o. seimik' DClratoriu111 łódzkiego na orowin-t wiatowe. które dotychcza~ utrzy
ci: kilka I(mnaz,iów zostaje zam-! 1nvwaly szkoty 7: wtasnvch fu~\n ietr.:h z Dowodu braku fundu-' duszó,,'. zmuszone sa obecnie
~ z o' \".
' ·1)r Z e 1.i:azaĆ J'e różn vm to," :>rzv... ,
Również z oo\\"odu odehrania "twom.
~ <lmorządowi Dra w Dobierania l
(b)

Wczoraj rozpoczęł" się egzaminy
maturalne w szkołach średnich
Mamy 1200 maturzyst6w.

~~

Z saH odczytowej.
Praktylia

~Dloni21acH

SpraWY robotnicze.

Palestyny.

P. Wiktor Alter, radny m. Warszawy
z Irnkcji Bundu, opowiedział w tych
dniacb w sali ii1harmmtil swe wrateU1a
z podróży swej po Palestynie. Ze wzglę
dl! na ak !ualność zagadnienia, szczególnle obecnie na ;rrunci'" łódzkim, podajemy w streszczeniu główne jego wywody.
Palestyna _ to kraj małych rozmlarów o nader małych możliwościach ekspanSliI. Znaczna część kraju pokryta gÓrami skalistemi, nie nadającemi się pod
uprawę, natomiast doliny i równiny zajmują zbyt mało obszacu. Liczba
więc
mleSllkadców musI być bardzo ogr3ll11czona. Przedwojenna kolonizacja intensywna r6tnycb produkt6w, obliczonych
na eksport zagranicę, doznała w okreslo powojennym ZIlpełnego fiaska. Hodowla wina, główne dotycbczasowe źródlo dochodów kolonistów palestydskicb,
straciła obecnie dwa !1'<1jw;ększ~ rynki
zbytu: Rosję I Słany Zjednocwne Ame-

Machinacje firm" "Bracia
Chabańsc,,"

mechaniczna
braci' Węg'la teg'o cześć rol}ott1ików
(Jerzeg-o 14-16) wv-I nie otrzymała. wobec cze2'O zamówila prace 90 robotnikom. Ho- żadali coni zwrotu wartości za 5
macza si ę brakiem surowców. ~ korcy wę .gola .. na co wlaśc!ciel za:
nie "\vyotacaiac im należności' za l oroponowat 1m wVDłacel11e no ~
urlooy.
.mili. marek.
Robotnicy na proJ)l()czvcie ta nie
Jak dowiadujemy s,ię cold zwolnionyc.h z Oowyższei firmy ro- z~odziH sie. 'Orzedkładaiac stJrabotn'ików. właściciele tej firmy wę in~D. pracy 16 obwodu do laDobrali ·od robotników w miesia- latwi'enia
cu sierpniu uh. r. sumvną za- _ Konferen~ja odbędzie sic w
.
kup wę,gila w ~lośct 5 /korcy na l <t.n~u dzisiejszym. (D)
każdego robotnika.
_
.....,_ ' _..
""
Tkalnia

Ch abańskich

I

(b) W dniu wczorajszym w
Oplata za eg-zamin iest bardzo
Łuby
sid\.olach średnic,h W Łodz.i roz- niska .T wynosi 3 złote.
poc7,efv się egzaminy maturalne.
Wedłusr pr·owi'z orycznych obliNieza dlOlwolone Z dotvchczaso- 1Q, kt6re wn'iostv interoelacJe do
czeń kuratorium okręg'tl f6dzk:: ewvch zarobków oracown'ice dv- inso. oracy. oroszac () itlterwen[g-za.m:nv rozpoczęty sie zda- lm osr61em· będzie 1200 matu-rzystV{la'l'II1<i Łuby zalŻądJaJI'v p'odwyŻ'lci cię W oowvższe,i sora wie i iądawaniem
z
iezvka Do·!skieg-,O'• .~t6w. a to z oDwodu zWli·e'ksze- rykł P6łnocnej.
2 do 3 zr. dziennie. tłomaczą...-: to iac. w razie nienrzy.iccia ich d Cl
if)rzyczem
t>iśmienne
e.~zamina
nia
sie
i'l1O'
ś
ci
ósmych
klas.
.
Hodowla
ml"dałów,
od
.....
ywa~ąca
dotern. że jeden zł.otv dzien'nie s!a- pracy.
dwutvg-odn iowcQ'o ndtr "'ac będa do oiatku wtacznie.
I
t l
.....
•
t
ć'
k d
' . k • .,
I'
w
Tembardziej oa ac~ s. a aSie tycbczas n~epoślednlą mIę w eksporcie nowcz? ~n; wys arczy nIe m?Ze. sz o owanla.1a. rowtlle7: na e/.
Termin eg'zam!no'W ustnych k:westia b~dowy wY7:~zeJ uczel- palestydsklm. boryka się r6wnież z róź . Wt~sclclel flr;nY. a Dowv~s~e 1t11}1ch im z,a ur:!a.pv sum.
wyznacza kom:sie wraz 7. dele- nt w Łodz:. lecz kom itet wobe~ nem! przeszkodami. PozoSitaje tylko do_lz~d a !l,a odoowIedzIa! o~mown .e.
Ins!)ektnr pracy nie cJaiac n<;ta~atami.
obecnych w.arunk6w .w (h~ndlll I chód z pomarańcz, który, wskutek \łboi;\ \vob.ec czeg'o orzvstaP1lOlnO do tecznei 'OdDO\:'i edzi. ohiec:1ł n'-(lObliczono. i7, egzamin v matu- orzemyśle nIe ma moznoscl zg'ro- żalących go moac.znych ceł 04;hronn ych./ stralku.
tac lwnfercncJę ,,: dl1i~c:h ~aihl; ~r;ł!ne kosztować beda 200 miJjar- madzenia olbrzymich sul!1. ~ jest ball'dq;o nikły. Gruntów pod ~b07e I
r~zultaoie ~. Łuba wyda~ił i szvch. (D) .
.. '_ .,
dów mk .. który tD c! ężar o()nie- tr:z.ebnvch ,na budowe polttechn produktów, maiących zbyt na mieJscu, na ,' stra.lkUlace robotnIce w hczble
..
.
ruie jeszcze niewlE'le zna~duie się w ręsie skarb , w'IObec cze~o w wielu ki w Łodz:.
wyoad1<ach zastan:l'11() r1t>1e~a.Esr~amlnv mat'll1'a.tne. n:l or,?-. kach tydowsklch.
.
1
e~ga
Łów ministerstwa lub kurato- wJncJI t'OZDOCZynaJa l\le w dnIU O tworzeniu przemysłu w kraju nie
.
19 b. m.
mote być mowv POIProstu z braku odSklad manufaktury "Wajs ł R.o no bez d\Vu(\'godl1 j owe~o wvnum dyrektorami szkól.
biorców, gdyż arabowie, 85 proc. mle. zenberg" (Klonstantvnowska ~O) mówi,enia. nic o!acac im r6wniez
szkańców kraju, z powodu nlskle.go sia- wyoowiedz~af orace wszvstklm za
urloOY.
część
robotni,ków
w szkołach.
nu kultury, nf~ prawJe nie pC<'lrzebują. ! zatrudnioryym rob~tnikom. tło wniosta zażalenie do insn. pracv
(b) W r·olku bieia,cym rn~ł w dniu 23 czerwca rozpoczv: LIczba zaś żydów, 11 proc .. jest zb~' t t;1aczac SI ę sta.g-naCJa W orzemy- 16 obwodu. który wyznaczvt
szkolny kończy się w -dniu 21 . nala sIę e.g-zaminy w szkco,tach 1 znikoma. aby potrzeb owała specja:'1ych sle .
konferencję lla dzień 16 b. m .. ceczenv~a.
f prowadzone beda sys temem lf·~~ dla siebie gałęzi nzemysłu. Kraje zaś
gOlni eważ robotników zwolnio- lem ool'ubowneg'o załatwienia. D.
'Wakacle trwają w. szkorach cvinym. zbiorowym i kończa sle sąsiednie, jak Syria l Egipt, obal( malódzK:ch 10 tYg'odni. do dnia l·~o w dniu 28 czerwca
łych swych potrzeb kulturalnych, odwrzeSnia.
gradza sl'stem celny, uniem()'Lliwlai ący
wszelką z wewnątrz konkurencje.
Wł aśck iel tkalni mechanic7:ne.i sro co dszkodowania Itlb Dowrotne.
(Południowa 52) zam- sro przyjęcia ich do DraCy. na co
MIasta palestydskie wiodą żywot su- M. P ik
chotniczy, ograniczający się do drobnego Imał fabrykę jeszcze orzed świę właściciel nie zg'odzir s,ie. wobec
(h) Jak się dowraou.iemy. in- snrawa kursu dW'llletniesro iest w przemysłu I handlu produktami pier- tami wielkanocnemi i do dnia cze~o robotnicy w n i'eśl i zażale
'
stvtut nauczycielski T. N. S. S. tlOku. zaś kurs rocznv bedzip. zam wszej potrzeby i liczą maro łudnoŚci.
dziS'i'ejszeg-o nie wvolacit robot- nie do inspektora oracy.
\V ()~ianjczv s,ie obecnie dn ;r,a- kniefv.
.
.
Widoki na przyszłość również są ma- nikom za urlopy. da.iąc im jedy\V sora wie tej wvznaC7.ona lw
kresu szkór średnich i orzYg'aCo do kursu roczneQ'o. to In- lo ponętne, gdyż arabowie, wskutek nie ro 3 metry towaru tytułem
la konferencia na dziell 12 b. 111.
tawiac będzie dlO eg-za111inów "u: S!y~ut orzVg'?t.~w<l:! ~O naucz~; swej Iicz.ebnoścl, Cz.ują -oię panami kraiu Jcdnorazowej zapomo.g'i.
która nie dosz!a do skutku z 00proslczonych ·dla
nauczvcleb Ciel, dn kwa} lfikac.ti. z~s w czer. i bynajmniej nie maią zamiaru ueJzygno
Rob otn j,.;y
wvstawili
żadania
woju ni cdawicrl ia się Drzed~ta
szk6T średnich.
cu odbęda Slę elnam lJlV 7. wvz- wać ze swej supremacH. Owszem, ich w\"Dlacel1'ia
im dwuty godn·i·o we- wicie!.i fabryki. (Dl
Postanowiono
~organlzować: szych. k~rs6w. w kt6rv~~ 40. na- pretensJe rosną z dnia na dzień, a obec--0--nracownie osvchl()llo~iczno-ekspe- · uczycrelt . cotrzvma .kwalIftka.cJ.e.
n,ie, wodzoWie sjonlstycmł Już nie prervmentatl11\. oraz urządzać wv-1 Egzam1my w kllku cz 7 s clach tendują do "państwa żyd<lwskiego" w
ktady przyJezdnych or~f~sm()w odbęda się Dod D.rzeWCldT1lC,ł w.el!l Palestynie, zada walając się jedynie
~ zakresie szkorv śr-edmel.
de1e~ata kuratonum lub m1l11- szerszym "samorządem narOdowym i
Na POds,tifi\\·j'e llslta'wv'z dnia 2.3 d.1 !l,a 111 . t.ó::ź sprzeda.ż w skleCo do J)racv seminarjum. to stersiwa.
kulturalnym" dła żydów oraz możliwo- kw ile tlni.a 1920 r'Oku. O 'o,~ralt1,jlc'~e- .TJ30hc,"a-;: rc:11\\·alnk! i spożv'CilCna
w·
O
ścią szerszej ImigracjI.
n'i aoch sf'lr.z'edaiv lt1al pio'ińw a!l!kohoI0- f' O'jów al!·ko<llQIlmvv:h we WSZ"lr-:f·.l'i·
Rz.ąd angielski, sprawujący mandat wYlCh (Doz. Ust m. 35 z T.192~) k i,~l! m ;·ej~'::1!ch l1 ubli-c znvch pod
palestyński, w bardzo małej mierz~ ·r,dczas alkdi \VIc.helal1'i~ do szere- rygQoi' ~m il@r adm:lni'stlrac ·jnvch.
P$Y
noad')::;;zhoWVl
. oh rekimtó'W r. Zalkalz ten H:;e d,otvcz,r ohro-t6w
sprzyja j;nteresom żydowskim. Zakłada- g-ów
'
.
jąc np. sIeć szkół dla ludności ar3bsklej, 1902, Ir. j. 'W dm. 12 ~ 11 mada r. b. j tmn;z.alkc.ii m:lędzv hur'townilkami
Walka z włcieklizną.
zostawia szkolnictwo żydowskie swemu iesJ/: za/1ql'7alnla plrze.z O,·omiisar,ia't 1'7,~ i dl~łt a,I'['sta111i.
,Wy.dZ1i1a~ zdJr:OWOIfmIOŚCJi 'PuMi'C'T.-! Rl'Iz'ed Ik1iIIlkiU dm!il(łmi na uq. Fra:n- Ic:sowi, nole udz·icla.illc mu nawet subsySł~fusłyka alkołll10ftł~ZmU ~llIs'ro'd
nei ,(Ys11!'\zegla włł'aścideH ps6w. ilŻ idiJsz'k.a.ńS1klilelj oz.QlsfułJ.i ~kąSlami pl!"zez dlów.
I·
li I
_
IM ił
Mi
Ih
w · ceru ZIaIPOIbLeże'Olita wś, Clj,e!kt)ij.:bn,ie : ,p~: St1rur,g zy lPO'st'eJl.'lt.lln1k'0,wy V?ll'!ICii
Prelegent szeroko się rozwodził nad l U.i'emnJe 'od,dlzlilal!vwanllilc ailk'Olhijllu 1JIO'Szą,:ą 37.5 Prcr:. o~611lei Mezbv
11 z· wąl eTIzą't dom'owyoh. .
•
,'~I\TS1tWlOwe~. JI3Jt1 Ga'rb~,rozVk I Ma liOłcfIljaomi koollera' ywn .. które miały w n,a ()'rg-1.~lrl~m lud.zlki \V'i':S't'O lJ1ujc 11 za'f:rzyma~l vcc1t T>,i.: ar.l"\i'C;1 kobi>et. sta
wszystkie psy powMmv POSIadać IrJalt1nla R?zalf1:s'ka.za'l1l~esz~c ~Irzv okresie I>owohnnym popchnąć sprawe ko kO'b :,~ t W S'ZCZC'.::rÓhl~l~ sno'tęgow;~ - :1'('\--:8 j1'l" OS.tV't 'l k i.. Nas t ępllą z krJ_
kagańce oraz musza być J)t"owadl,o , Ul!. SiJ'()I1nJe!J.16. Ba,rj,allij,a b al,de'l'J 011 0- lonlz;lcji na nowe tory. Po kil!(Ubtnk i !1cj li1~IClrzc. JecŻ clJ,i piijall s two \VD'~.')- le i. co cJ o ):i.czChllCŚC i Q"rupy. Są roIglhCZl!1le ~'ab~te1ro osa sikQmsta~oQw-al~ praktyce (}kazah ~;e. i ;~ WSZ?3 '!' ;C bC!l k. jalk ocpze'k la ItalUika Ic·kalrs,lm . ie:;! bo·t'llir.:e. któ I e \yśrcid Za lrZYmane l1a smyczy.
la IJllbeprz,eg.trzeg-a'ni/e p'owvż,su~o \VŚC' l l~ilZlI1e. 'WiOIbelC teg'io l}olkąsa']~ wyjątku prowadzą żywot suchotnicz}· '11 klQs'li:ą S·PJ!. ICZillą. to do ia'ki'tl tegO lIyoe h stano'\\',i !l J.=i.1 Dr o':. G':nl.e
w myśl roz,?or:zą-dzEm}ca ł\omi'sa'!"".ia- \ ~osta'H;o~de:s-ra~i ;prz.elz \V~d' z . z.dm- stanowią tylko peWien eta-p przejściowy m·;Z\,i-.lZV'TI'·,a się w wiic l.Jdm sto,pi!1' Lt ic.i:yh: uś w';,adcm >my snbile. ~dy
tli rząodou. \,,'InNll k:t'l'lliTIoI bedą glrzV'w WIOtJn'OS'C'1 TYUOlhloz:t1'e.1 PU.~ll' ::zne l <lo dla ich członków, którzy, po większej Qlk'oql: ,cz,nlo:ść. liŻ llalt'o,g'o'W i p;ljaJl sI'\\ alz watV,n1 V. że chooldz i tH D'I'ZeW37,n~ d? 1000 zł..l'ub alresztleJm do 3-Chłzanda~'tt Ptł'slieultI()lTQlwslkil,e!r.' o wWarr części, przy lada okazji opuszczają je Q· ddają Się . r6wn:ilf'ż k,ohi'e'i-y. Z tv(:h Il'ioe O k'obq'ety ml'OGce. a \y iec nr,~;.'~m!JIesl·ecy.
Ohle Ikalry mOlgą być
SZalWlle.
bez ża.lu.
dwucclh WiZ,gęd'Ó'W baod:amula , dO<tY'czą S'tvlI«)'Waale W zaSlaodlzk J,o :-na:;!f!1
W1I11 eQ; stOs'O\\'<łItle 'łaClz,nue.
Zresztą skala ŻYCiowa w nich -jest tak ce a,l:kolholltilzmu wś'ród k'ocb'ile t la- rzyńs,N,;a. Docj.a,ć na'le'żv, że wśród
-----fU..
niska, że równa się wprost nędzy.
sługują n.a Slz,ozClg>ÓLną uwag'c. Na z·al :r'zY'll1alllych by,ł,o: 75 palniilem. 49
Nakonlec prelegent po.dkreślił z nad- te 1relJ1ńle ŁodzI ikwesJ./ję tę ba,da milej męża,telk
i]2 wdów i rOlzwódt>K.
sklem. że nadzieJa sjonistów, iż przez ski wydJz~,al sbatV's,VTczlt1'V. któ ry C. a czvl:i J)'\"Zcwaź.a:ia pallllnv. stallowl:;z czasem
pwe.
'lH'trzvma'l1vch
li
1\
tworzyć będą większość mieszkańców \\ (!,zm'e I w' s'zechst~ ()illTIII·e. PrZV d- kobllet.
- .
Palestyny. a co za tem idzie - posiądą cza:mv .n i żelj wYlJ1 ir:'i piraC wvdlzilil.- . \y vi e,j pod~,l iśm." ~vkrocze.ni:"l.
PtF-KAłUE ZARABIA.lA .~O/)
NIENASYCONł: APł:TYTY glos rozstrzygający w sprawach kraju tu statyst ycznego z z.aJkires'll stal \'- .t all\Jic h d!o'ouśCo1Iłv SH; j)I1<.tane k.ob .letv
PON AD NOR ME.
SZEWCÓW.
- jest niezlszczalną ponieważ liczba u~ stv'kli allk1olhoINIZ'l11U . rlZlUca.iaoce świ'u- \V mqle jscaoCh public.ZIt1viCh. Da,n;!.
l
(b) Stwierdz o'lIo :7, piekarze
(h) Już od dtużs7.e.l!o cza su dr rodr.ed wśród arabó~v jest znaclinie wlę Ho ma ~d,z.ia11rob~cel. w cpiitiańs, t' :vi:e.., -ta' ~l ";Vs'z.c'ze~cih~i~~,ne.. ltzl!Jpe}t,l',C
tó(!;>;cv nrowadzGł dość snlidnv ()ddz.ialu walki z lichwa naDI,,- kSUI, niż wśród żydów. LIczba zaś zejść j Od .1IiPc<l 192.1 mku, na WiJ1lI,()o~,<;;k 1l~let\ wl.a,domo>,lIaml o zalkło ,.. f:"
-.. k
- 61 . "
k"
6 ktć z· wskutek dalekoidących zarządzeń san,l- wydlz'la~u Sot'a't v'S't"yIc,zmeog-o. \VIł'acloze musr. okoJu Pllb1lJC zllego jJ'l,ze'z Oii n. ~~. a S7.C7.e::r n'e z DICCZV- wa.1a s al g-I na szewc w.
)r v
"
.
POI!ilcyine .f6d'.zlkli e 'p'rowa,dza ilndv- ia.ne kOb.i,e'tv. OtÓŻ w rO'zJ1Mrv W~'
lIiem hiałem.
nieoClmiernie podnieśli ceny ;(lI' tamych I hyglemcznych rządu angiel- \\~i,dlllal il ną rehsrracie
ws'z;<:,tlkli dlzanem dll·ug-ilen; p6k, o'cz~ 'ub mklt
r k
. d'l dd')
l buwia
sklego. stale się zmniejsza. Imigracja Ży
. \.
,. . " .
,
.'
.
.
dowska"
b k f d ó t'rzymwnveh w 9tlalTlI1Je 11 1Ie-tnezwv'm 'zallllOltowacn'o 70 wVlpa, d ~kow zakłó ..
. ta no stwlel' Zl O , Włl wa i '
k, z lichwa. iż hia!c strucle sIJJ'ze
Oddziat walki 7. lichwa SDraw, ogr3łl1czona z ra ·u un usz w Ta ·'l'e' łesbracia wy!k,alzilllie. że w dorucendla SlP'Ołko~u publicweg,o pf'ze,z ni
~a\\'ane sa no 2 mi1.ionv i 2.200 elzi! kalkulację szew~6w i d?- nlgd~ nat.urainego przyrostu arabów nic gi'em ' półroczu ubieg-!eg'o r'Oiku za- iane ą(oQIbiet~. Jeżeli oOlr6wna.my te
tv~. mk. za kilo . ood~7.as gdv ma- !\ledl do wniosku, ze. p~a~le pr~(:~gn~e. t .
brzym'a!l1o w ŁodlZłi 136 'koMet pi,ja- i'i,c: zb~ z ogÓLna Hlczba za'(~zYIm.a
ka kOszntie i;:;() tys. mk.
WSZYScy szew~y w Łod?l Doole- L. ą ilus racją uJemnych warunk6w ny,ch Z ll1'icc'h 17 a wie'c 125 p'roc It1'YlClh w s'm,lllile ni, ę;'lrz,eźwvm ko-.
d'
S .
rozwoju Palest ny 'est t 1
.
.
. '
•
.. .
~e~\Viadnma puhliczl1nść j}ta- raJa ceny na mierne . . PIsano ca. . . Y, J s.a a emigracja D'OO wlplywerrn p:odnl1oece'l1Q,a alllklQlho- bilet. to nl'zekona.my sie. te mr ;ei
ci tą cene. choć w cenniku wv- Iv szereg orobo'k uf6w , włi~ni ~a- młodzlezy zydows.deJ mlelsooweJ. 00 I~- l'o wego d()IJ)IUŚooilllQ sńe J1.aJS,tępu'ią- więc'e'i l<Jaż~a dl1'llg"a p'il.iallla koh ieznllC7.0na
ie!;t cena mi1ion 500 rani beda orzez sad dla llchwla· nycll ~raJ6w, gł6wnie dO AmerykI. gdZ'le .cYidh wy1klwazoeń:
Za!l1000WIaJI10 Z ta zaloho'Wlulj'e s\ię 'n a u>l!ilcy haltaśliL.
tvf\. mtc
r?,v.
spocIzIewa . się dla siebIe lepszeJ przy- wy:pcrudlkli 2acClZeloiamJiIa 1JłrZ.e'chOO- wae.
szł(),~!. Llczbe gotowych do wyJarzdu nilów. 4 wYlPllidlkii W'Slz>ozęci13. bóika', Sta't'ystyjka zarrll"zwnal11Voh poJAK SIE PASKUJE NIeMI.
PROTOKULY NA NJESUMIEN- PI}(fUlą na tOOOO osób.
4 'wy'paJOc,i It1d'eJPlTz'VZWlOIiltJego mch:>- cLtug' dl!li tWOd11iilaJ wSlka zu-}e , te
.
:
.
NYCH
KUPCÓW.
Rllasumuiąc
dane
powyższe,
prelegent
WJaJnlila się. 4 WY'paodlkii OIj)'OIf1U i Zlnd~- 33,1 'j)l'(JIC. ogMu z-aJtmzvma:nvdl.
~t'b) N1edarmo .b lada.1a .. nasze (b) Mimo ustabilizowania się docbodzl do wnIosku, te Idee sJonIsłycz- w'lligi wladlz y ~3 ił!1me wY'OOldlkl~ W}... clZyl~ oI1'k!omi(l[ 1T"6wI\lo tt~ociia cię~~c.
k,~ ,;" co\Ve n~ dr07.Vlne mel. kt~- cen. kupcy detal~ści doliczaJa so~ ne, doszone w krajach dJaspory tyd{)w boczeń.
plr'lvipada [lIa I!1JbeodJzi,e~'e ~ soboty. S~
re s,:cz~l!ńlnJe obemie no orzeh- bie nadmierne procenty do ceny skłef, SIł powatnym hamulcem dla eleZalorrzymaOO w d1rugliem p~lro- bo dlntiJ _ _ 'WlIanlOill1lO _ caltlk:o",:tzel.tlU Ich ceny na ZflOte ZdrO-jkUona.
menł6w twórczych wśr6d bdów, obłe- CtZU pM~ł!I1e 1cQlbiletv 1T'~Ik'l'IlI'bov.;alfv. de mub QZęśC!il oW'O lPI'o!hibi1cvJll(.
al,.
Obecnie oddz'iaf walki z IIch- cułąc Im mirafe nfezlszczałne Jat1eJ~ Ar- Z lI1aJSitępcUda;CVldh grrtlJj): II"OIbOIflndlce- WY'SIOlkość odsetJka zabrzYil11iaOlY'C'h
0cid-zlat walKI z lichwa zainte- wa rOZPoczyna kontrolę cen i kadI! !Iu?;o.ryczneJ. ))OdrywaJąc Jedno- 48. slłuŻlba dlomowa - 8, hoo'dmalf'kiI Plr,zY1PiadJaljąlc:eIglo lilia te dn'l 'W'<;!ka'ltl.
~sował s.te nn. SzaJa Rybakiem sprawdzaĆ Je będzie z rachunka- cze~nle pod icb nogamI ~ reałnY, 5. 'PfI'IOSi'yfbUJtlktil - 1, PI~ męru - j.e. te IJ)IOSlZlatnowail1lilC lPł1'awa J1It"o'hi~:womie~"b 27). J;t6rv ~ 450 ł m1. a oSlia~aiac,~ch zbyt wie!kie gdzloeby mogli tworzyć dla sl~bic i soołe 13, bez zacwooo - 11.
.
~1iIcY'.łne~ wli.edlC il>Q!zolSł'awia de
łi";: . rn'k. ra s~1ulke nICi zroblt no- ZYSki karać bedZ1l~ ~ad dla Llch- czel1stw3. walory Istotne i trwałe.
Jalk IZpowty1tSoZeg1O z.esflaowlJę ,nta:I7,Vlownaa.
Ta eont 50 aT.
\:wiarz.Y,
-Ii '~l1BIbMl~ zriIpę, WlY.~

Strajk. w d"st"larni

W.

Samowola p.

W' · R
aJsa
oz-en.b

Wakacje

i

Jeszcze jeden zatarg

Z inst"tutu T. N. S. W.

ZaKaZ sprzedaży alKoholu

Trz"majcie

na sm"cz,,!

knb,-ef.

ro-

Urzą rł wall,,· ziele;hwą przec'lwko paskarstwu wzmożoną imigrację żydZi

I~~.~:nlil~ni~ a;)lk:olhocl'i1~~1.1 ~()czważa. ?o ~e ~5J

J

PR'I

(

I'

1

.

I

0,~611l

•

•

GŁOS

Wyjaśnienia
zarządze nia

"owe

(b) Jak się dow~aduiemy. dyrektor izby skarbowe.!' P. Towar1icki bawił w \Varszawie.!!dz-ie
~
Jmawiano sprawę podatku malątklOwego.
.
Postanowiono. iż komisie sza~unkowe orowizorvczn,ie szacować będa wszystkich obywateli.
łby ci do oolowv czerwca otr~vmali iuż za wiadomien~e () orzvoadaJacej do zaoratv 6-ej cześci
nodatku
maiatkowego,
kt6rv
kiaganv będzie w przyszłym
miesiacu. niezależl1i~ od wołaconvch już zaliczek.
Szacowanie odbęd·zie się trvt.,f'tl1 uprosz.czonvm.
a wato1iwe
7.cznan·ia odkładane będą PlO oroWlizorvcznem obliczeniu do cza<;11 ookładnego wymiaru Dodatku
majatkowego.

Komunitcat 08ństwowelitO instytutu meteoro!o~icznelito.
PrawdOł)Odoboy plzebles poaody w
dnIu dz1slebzym.
Dość pOiodnie. Ciepło.
Na poJud.niu
Slklonność do burt. słabe wlat,ry z klemnk6w zmien.nych.

mająt

jaśni'łv. iż odwołania od wvmiaru podatku orzemvsło"'erro
.
,... ~. . na-

dane na ooczcle w termln"e usta
?,owvm uwa~a.ne beda Jako zło7.o>ne w termlme i ,przedkładane
komisjom odwoławczym do rozoatr7.enia.
Również władze wviaśni'łv, li
obowiązek składania zez'nań ()
oodatku dochodowym na rok podatkowv 1924 zależny jest 'od katesrorji świadectwa w roku 1924,
a nie w rok'll 1923. aczkolwiek
podatek oołacanv jest o·d dochodu uzvskaneg-o w roku g-ospodarczym 1923. W ten sposób
platnik. który w !101<u 1923 oplacal świadectwo niższei kategorii
i bvł zwolniony od obowiazKu
składania zeznań o dochodzl·e. wl
nien iednakże takowe zeznanie
...
•
w
złożyć w 'termfinie do 24 b. m.. o
(h) WtObec licznych zapytań ile nR rok 1924 wykupił ~wiader.
kupców. władze oodat1mwe wv- tWA WYŻszej kategorii.
•

• '1

19Z4.

Dzisiejsza pogoda.

podatKowe.

w sprawie podatku
kowego.

POLSKI

-

OBLICZENIE WZROSTU
Ó
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~r.

~....I

Z

..

.

'... .

130

;-' ~ '"\; ~

.'

.,'

powodu Igonu

.

B. P.

C. SzeftIowej
...........................
matki mego długoletniego współpracownika wyrahm jemu I po~ost!\łe1
rodzinIe I"e lerdeczne współozuole
Kichał Rozenblum.

•

•
l sąd.

Zycie

KOSZT W UTRZYMANIA.
(;b) Obliicz.ende Z1Il1dan kosz.'tiÓw u-

za p1leir\V1.s~ą polorwe
madla. O'dlbędtzile SlI~ w pliląltek. r.ł1"';la
ló b. m. w iltls:pefk>tioraoUe procy.

'DrIZY1l11aJnua

Za branie

łapówki

przez dyiurnego ruchu.

(b) W połowi.ę lutego roku u- b i ", a na propozycję Matla·wsk:ebiegłego na zgmmadzeniu ce- g:o. iż otrzyma ćwjerć cielęciny,
Posłe<kenie rad'\' młełskłef.
chu rzeźników w Łodz,I przy ()oo odoow,ledz.ial. iż sa to tylko oNaiMiisze (15. II sesji) posie- mawianiu
prZYCZv-n drożyzny biecank:. a on wo\.i otrzymać gOdzenie rady mieiskit';. odbedzie m:'ęsa
oodniesiono
pub1icznie Mwkę j to zaraz. Matławski dat
się w czwartek dnia 15 b. m .. o kwestję
łapówek. Dobieranvch mu la'DÓwkę
wagon rzeczvwizostał
odstawi'onv
do
godz. 7 i pół wfieczorem punktu- przez kole.iarzv za 1"<ldstawianie ście
alnie. ~ satl posiedzeń rady.
wagonów z transpiO'Ttam; bydła rzeŹDi.
Na ~ziś. t. j. w'torek. zwołane do rzeźni.
jest p!osiedz.enie komisji skarbo- p
óln'
Z k'
Wczorai Derejczvk zas,iadl na
wo-budżetowei. oośw~ęcone spra
oszczeg- 1 7Z on oWle ce- ,la w!e ()skarżonvch w sadzie 0wie budżetu: . jutro. t. j, w środe .e?u wvsz.czególnt~li fakty ta·pow kręgowym za to. iż podczas netzbierze s,ję również Komisja skal' n:.ctwa.. o czem PIsano wówczas nienia swvch obowiązk6w sZużbowo-bud~tIowa. celem rozpa- w prasIe.
Ibowvch. pobral laoówke.
tl'zenła
'Soraw ogólno-skarb()- Wskutek tego uqad Ol'l(}kura- Oskarżony do winy sie nie
wvch.
tor ski
wszczął dochodzenie I przvznaf, chioć prokurator MarPrócz tego w środę odbędzie 'Przesłuchał
niejakiego Teoiila kowski dowiódł. !l podsadnv la.
się oosiedzen~e prezvd,ium rady Matła wski·ego.
który pomagał pów'ke otrzvmał.
miejskiej. na kt6rem omawf'ane ojcu swemu w handlu trzoda.
Adw. Porelle ' zbiiał dowody
Teatr miejski.
będa
sprawy
bieżace.
Zeznał
on.
iż
orz.ed
WE'elkano~
orokuratora.
dlowodzac alibi kliDzi~'iaj tea,tr mle~ski da~e dJla Z1'zeszeń
,ea miał -clIO odbioru na stacii Łódź ienta.
świet·ną kom. S. Ouitry "Zmiana dam"
N'oone komisJe sattltarne.
Kaldska wagon cieląt i chcac iesz Po naradz.ie sad pod DrzewodW śrot1ę - .. ŻóHa rekawicz.ka".
W ostatnic'h czasach przy dra.. cze teRlO sameQ'o <I'l1~a dosta- nictwem sądzie.l1:o Arnolda O!!toZapowJedziane występy baletu oPery zoraoh sanitarnych zostatv zo·r- wić je do rzeźn.:. zwrócił sie do 5:1 wvrok skazuiącv Dereiczvka
wrurszawskiei z po<wodu 1:omia.ny reper- .\1:anązowane nocne lotne kom1s.ie dyżurnego na stacji Adama De- ·n a p6ttora roku domu DOpra wv
tuaru zostają odto.ż<Jne.
sanHarne. Zadani~m komisii iestl reiczvka. Ten zaznaczył w od1X> .a na zasadzie amnestIi jedna trze
W sobotę ° g. 11 m. 15 w teaJtr.ze sora~'?zanie stanu s8!ni~rneWO wiedzi. d.ż .. darmo sie nic nie ro- da karv mU darował.
miejsktm odbędzie stę Jedyny występ oosesll lódzkich oraz śCIeków.
art. R. Oierasdeńskieg() w pierW\sizorzęd- .lkltfuym~ Wty:JYUSI~le . sa. z.8!WaTSprawledliwośf zwyciEłża.
litym zesp()!e .rurlt. teatr. war·sz.
tOŚCl Z dot6w bro10g1C2lnvch na
P
K~--~~ B '
.. . .
.
ulicę. WskZad 'komi.sH wchodz.a
run,na dJ[U1ldna . ZI3II11IIlełSZJkoała u.~~CJnz,y1\.l 'Je'] QDO'\\~IJ,H~anl!!u ~ wyda·
.
Teatr poOu)am
r6wn1d t>1'zedstawlciele poHcll '?" ~ będląIC bez Ś!1OCIków do Ilnll1i ·Ją·
Dzisiaj po raz oMatni "Ó~ a,zda Sy- państ\V1OlWeł.
~~= ~,!:ivł~~~; zlłZroz,~ona ,~amfna Krurr(l~nlI1a w:y
berW'.
}.aJkJiejlrolW1iek IJ)OSadrv.
s. a na UrI111ce. IIlne ;vuJedlzac ll'd? e
Wymiana starych znaczków
.
.. .
. Silęl udać. st13Jl1ręla wl~e(; pod mu:- 3111.
W środę preno.Jen ~rotochwni 3 kt
p. t. "Wuia'Szek !l Gwadelupy".
3!.
oocztoiwvch.
f>? ~'~IC,h IJ)OOZI~l'walll~QCh uda- szl oohadą:c tlad S'WrQJą dolą.
(b) W dniu wczorajszym urzę- ~ ~~cl:affie,f~pań~twa
Bl'1wdhod1zący WÓW10mS po~tedv Docztowe rozooczełv wvmi'a- ~
W
'
guwe~- l}'U't1llrowy POIlkm 'ZIa'uważvtl Srtoią~ą
Z mieiskieJ Pledi sztuld.
ue starych maczków OOcz'to.
'POd murem ~ 1>łooza'ca KrClJIlo!'ine W sobotę, dnia 17 b. m. o srodJz. wyoh na ztotowe.
W dtnd MmgQwe ozyndla ona za- z,81PY'tal o 'PT1.zyICZV!J1.ę. Wówczas
7 wiecz. w szlkole real'nei kupi·e,cWvmia:na odbywa się hez n<UiPY 00 il'yqJllru dila p. Z'8Ibrocroilch. cma ofJ(YW!ioolZlira1lia mu oate 'lAł'.i'śc·j'e.
twa tódzkie~o. NarutowrilCza 56, wzgledu na Uość znacz'ków i bez
10 maIl"Ca b. T. ja&( z.wYlkle, POII\i.lcimt ÓW. wY'Slt'Ucoowsz.y OJ)OWV111:'l·osi znakomity z.nawca rvt- osrrankzenia.
uÓ3Jta stlę lI1a O'1tlclt 'Po ~ze za- wti1adlCUl1lila Ka\l'1()łli!nly - z.alP1'OPC);VI ni'Ctwa. o. Ignacy Łopieńsl\d. odIkwPY. W ozasile ~a 31f1byklułów Wlalł ~j pÓjść ze 00bą do urzedu
czvt P. t.. .. Grafika w prruktvcz- "Spartakus" - ortzYwódca rlattia uczuJia ntalgllle" ,ili !lc!JolŚ wlIDżył rękę ś'lerdcz'e~o. gdl:ti~n polkaJZai!1'o iej al<lo ik!iJeszenm jej :DaMa g<I)z4Ie ztnra}-:ro. bunn z f{)I!'QglrafJaml z.młll1Y'Ch .,dOIInem za'stosowanitu". Wvsrtoszonv
torów_ .
nlialrzy" P'QII11~lędzv ik,tórymi 'P OZllaon'egdaj przez tegoż artvste od- Wydział ()Światy I kuli1lil'Y od l'oatie- W<łIt'V &te Piett1liądlze. •
7~_..,_ ,~
~,a Sipra:WlCę S'weg1O II1lileSrozęśdia.
.czvt O hIstorii rozwoJu miedz.io- dziabJru lZ do 18 b. m. włacme wyLvI J"'~1II.IVWra/WlSZY SlIie w Sry!uua'CH
n n,·M. d' h d
t
K
rytnktwa. stalorytnictwa w lito- śwlet:la w "Klnie Oświatowem" pię.kny pafl1lt1a
Kamo/liiIna wamiie:rz.atra SlChwY- . rIO 'l\.fllllJ\lU ~lIalC1 lOstaa p. a'~()grafji i.lustrowanv n'a<lzwywad film włosIIq w 6·du czę§ctach 1'. t. "Spar cilĆ tZillOCLz4leja za IJ'ęk~. lecz too z
1';QI,a ",;.eIZ'\vl3IlNe do u'rrZędu ś1.ec!cz.t·
ciekawemi .prZez.roczami. zsrr oma tarlrus". Obra,z ten. obfitutlacy w sceny !kJmdlZlilOOvnn~ Pi~dlZlll1~ rzru.ci~ sie '00: r<?elJem skoojroll1tł1owatMa ~ zł,,
dz.il tlumy 'Publlcznoś·ci ze sfer na petne g!r()lZy, zd.Ięiy przy udziale nał:lep· do ooilOOZlk!n. ipOOZOO1 lZJI1łIIld w 'łtlu- dłzveJ'OOl. którego 'J)Ir'zed lk'Iillko'11a
uczycielstwa i ml·odzJeży. Wobe,c s~ych artystów włoskIch. wzbudził mre
dll1ifiaJm1l3!re3zJtJowmtIo.
I
•
P. K~iltll3. w areszl[bwamnm r;JI
zasihJŻ:one~o powodzenia odczytu. w:śród })Ubl!CM1()Śc!. t6jzklej wielkie z:\Na
~tIY
k'myGc
przez
notvdhmilatS,t
oomalłl8. SJ)rCllWICe lcrastara ni'em samooomoc·y s.zkołv untel eSOIwal1>le.
kupiectwa oraz ~alerji sztuki. wv ••_ _- _• • •_ • • • • • •_ szłlrocltowmla l!1J8dbłegl oosbett'lW1ko- dizdleiv.
W1V. klt6ry ~ł w ~zei
\"1 'dniJU W02'OO'a'·s~ym sprawa ~at
bltnv znawca teoretVlCzruvi prakspra.wli~
p,rd:k:llkuł.
;)yta
II'·OtZ,pajtlt'Y'WIa't1ą v." sądlZile PCJlk()4
tyczny srra5·ik,j. iD. J. Łooieński. zaPI() .prz.ybydlU Oat1A'ły KaJroUny df() iu III ~ę.gu, ~,tór'v S'k,ruz.ał AlmoMa
pozna sfery publiczności z istota
~. Zablocldclh OPOwtOOlzdB1a ona Balrnń'SklileglO.na 3 m1·es,fi!\ce wlięz1e.
oraz różnorodnemi r()dlza.iami g'ra
SW()lją fPłl1Z~. tednak p. Z. n!e ,n63..
filki.

---.-.0""'---

TEA TR i MUZYKA.
Ostatni poranek L. f. O. festłval
muzyczny.
Sezon koncerrowy dobiega kolica, zas:zęła się nawet jego agonia. Kryzys fIIItarmonicz;ny zakończył sle szcześllwle
porankiem operetkowym pod dyrekcją
ldzisława 06rzyńs!deg.o, którego nerw
"apeJmłstrzowskJ ożywił
przemeczony
Ili,l!'z . ze&I)ół orkiestrowy do teco stopnia, te całe alJdytorJum zakołysało sle
w lakt ,,shlmy", a Bostcn Leha·ra wy·
trzymał konkurencie z bostonem, fabry.
kowanym w 19lerzu. Uświetniła pono
nek ,,na wesoh" p. D,,;;..'#>Z.Manu'Y
ska, która mimo, te "całowała słd )",
nic zdołała za.·~eć wratenia po IX !I:,'m
fonii Beethovena, którą 1nstytuc)a m·
harmoniczna go.dnle sezon sw6J przypłe
t'zętowała. Dyrekcja Alfreda Straucha
nie dobiegła Jeszcze mety I chętułe pO.
wstała w tyle, uw~Jąc stłe sweJ imprezy za bezkonkurencyJną I powlerzalac "IInIsh" biegowi 10St1. Ut'lZądzlła
•WielkI FestIval", moblJizu;ląc at ośmiu
snUst6w, kt6rzy złożyli się na wlelkł kaleJdoskop brzmJeń. katdy na swoją rę
kę - bez uwzględnienia łInJł proJP'amu,
co byłoby nawet oiemożlłwem. SJ[()oJarzenle słyszanych dtwięk6w z wraże
olami I ciuchowym naskoJem Jest koniecznym warunkiem wnelklego wyko
unia I słuchawa, o crem w danym wypadku nie mogło być mowy, a dlatego
,prawozdawca muzycmy poprzestać mu
II na wyliczeniu samych nalZwlsk wyko
lIawc6w, \t6rzy brali udział w tej ,,mao.
łówce" artystyozneJ. Spiew reprezentowali: Połłliska-Lewicka, Dygal, Ornszczyńskł, Orda, Metaxian: muzykę Instrumentalną: Kochański I Melcer.. a ży
we słowo - Z&lwerowi~.
P. R. Hal.
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BENEFIS -

"'.~

"
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;:

~

,,",' ~

'-'

'.~: ~.

poiegnalny i

ostatni

występ

"Kurjer Wieczorny"
F R I li O

ulubleń.ca publ. nie
zrównano komika _
- Dziś walczą: -

.,

w dzieli benefisu ~RIKO wystąpi 2 ra"1 w najlepszyoh komlclll1yoh soenach Iwego repertuaru.
FRIKO wykoDs: Wlęksll~ sensaoje - 16. mtout pod wod". homeryczn;y śmiech - W pogoni la

dolarami i spolób' ich zdobyola (huragan Bmlechu) Dziś wlecPJór śmIechu i bumoru. Benefisantowi aByiltowa~ b~dzle komik Kornelii.
Szczegóły w prop;ramaob.
Hamela-OrikiS, WiIdman.:--Michelson, Niebieska maska (maska incognito)-Sarakhi - Dziś walczą-

"

Posady poszukuje samodzielnie

~

FUTER~

zna

i kowalską.

KRYGlEROWEJ

w ŁODZI, ul. Piotrkowska 151
)głasza, że egzaminy wstępne do wszystkich klas od
. do VIlI. włącznie na rok szkolny 192415 rozpoczną
si~ dnia ~3 czerwca t-. b. W programie uimJazjum jest tak1e j<;zyk łaciński. Zgłoszenia przyjmuje Kancelarja Gimnazjum codziennie (prócz świąt
I niedziel) w godz. od 9 do l-ej.
law.

101-5

Siennic:łUej

Dyrektar Dr. MarIan Odrzywalski.

Czytajcie

11
•
W·leczorny"
"IlUrJer

.Głosu"

ginalne wazony japońskie (kloa724-2 zone) zaraz do sprzedania Piotrkowska 97, zakład fotograficzny,
10 do 5 po poło
120-2
od
Polecam jako wyj'$ko....o uczciwych
obowll\zkowycb praoownlt6w (woini

pod .B. 0.-

Oferty

.k.peclłenci.

Dyrekcla 8 kl. Gimnazjum Rllalnego ŻeńskIEgo

Nadzwyczajna Okazia!!!

Ślusarz elektromechanlll
r o b o t E: na t o kar n i Dywany i kilimy perskie oraz ory-

SKŁAD

[lig.

.....
u-

Czytajcie

cy
~

.

murowany piętro
wy z o gro d e m,
BHtsze szc7.egóły
li gospodarzu, KIlińskiego 130: 32·1

I WeneryCZne

SRnDRIIU

ko ro cli o d y,
pantofle domowe ~:~~o'fil!ńSk.

Dr. ~, LfWKOWI[l
Konstanłynowlka 12

Pełersil,.. e

I dla

:.-Pi.t_rkaw_.k•....;t3•...,:

mał

Zdolnego farbiarza

Rower la kła dsalonu!~!~~E!~i'CYCh ml::~n::~1 I.~~.~. X:~~:

słoneczny, w o d a,
elektryka, z meblami, zaraz do odstąpienia. 5 milIardy. Magistracka 14
m. ~9 (róg porud· Choroby Ik6rne
niowe!).
ll.;;.1

li

Iftll.eencl)

malowanych i haftowanych na do- żeństwo Władające pollklm l nlemłeo
godnych warunkach. (Duty wybór) klm. Postukiwana ponda 'WJłl\ulnle 21 obeznanego w dziale farbowania odzieły
snie.z1laniesn. lłnformacJe: GImna- poszukują Zakłady Przemysłowe I HanKUi6s1Uego 44. m. 11.
zjum Połurtniowl! tR.
727-3 dlowe .Tęcza· (oddział chemicznej
Zastać mo!na od 1-8 pp. 708
pralni 1 farbiarnI)' Krak6w, Czarnowle.tska '12. Płaca tYfodnlowa 80 ał.

nowy, fabryki Slerpińskiego, ~oła 26
~~~~e:;I~~le WI~~
domo'ć: Pusta 17.
Skład szkla. 703-1

POKÓJ

do

od 9 -1
pań

i od 6-8
od 5-6·ej
577-10

pIętro

BRAUN nych
~e~l~;:!:y~~O:::r
w o sów.

fafagrBllczn, Traugutta Nr. 4, front, II
w Ciechocinku do poleca aajllowllI m04ele ublor6w Południowe 13
odstIJplen/a. Wla- dzieciE:cych Z włłalmego i powie - Speejallsta chorób
domo!lć: Dzielna rzonego materja u.
722-5 sk6rnych i w.enar"
41 m. 51. 421-3
PrI"jmuJu
b-8
, t' .. n" 1-8
J_ ~
l

M. lollson Obuwie.

Jan Janiec. Andrzeja Nr. .24,

Cborobyw8wnltrznl firma egzystująca od 190t roku

wznowiła sprzedat obuwia na raty
osobom pracującym.
PrzYJmuje: 11-12
Tamb po~r~ebnl czolauzie na dami ~7.
4;7-5 It,l 'redilakl.
(jg6-1

t~1. 28·~.

I

ł

r6g g,...ngelioktej.
-

..

.. lo

.
pn)'lęCI&

~5 w.

Dr.

Wschodnia 17,

I

ul.Piotrkowska 144
od 801

Dl. psf" 5-6.

·,,~.t.OS

POLS'K'"

I.6di
13 maja 1924 r.
22

......

i

2

Przed waloryzacją zobowiązan
Szczegóły przyjętego

pry~ałnych.

projektu prof.

Rynek pieniężny.

Zolla~

waj ww Mało'PIQlJlSlce
b. Kon~resówce na 25 pro<~., }olgólln,c whożwile spole!czeńSlvwa
zaJclhodlnli,ej i nla Z!C-,' Ip'Qllslkiile,go. a zw-la'SzClza posz,cz'egó1-

o,nijia 9-g0 b. m. u,ada miillDSlHrÓW :pr,z.e.II~c:zemlilU a-Ja 'ZitiQIfe pOSliadały
zc;,aik';::ep'towaJła p'J'lojencl l"'OIWOIrzą-lluty b. państw zaoorczY1C1h plf 'zed
dz:e1lii!a IprezvdentaJg,ZlP!lfiltej w ,j)/rz.ed I wQl.mą. <JIl1aJZ
w pioSlZICvelgóLnV":h
/11IJICIC'J/e prZletralCoorwamlIIa zOlbaw'a- Ikw!aJrt,a1laJCIh 41alt 1914 - 1918. a t!zań ptry'watrr.Q - PIMwm·vdh. orów- t wenl1łua1Ilnile ql w lla11aJC'h '\11aJS'tęplIlvd.
lir zaJS<aldy 1.eOO plt'lzeJffilchlQiwam~a sa! OII'·ruz jla!ką wa!T'vo'ść PlOISw.daJla marr.astę])Ujące:
lika iJ)IollSka w'P'o's'zlczlegó!iIl'}'1C'h mieROIZip{)lr:zą.dzem~e ll'SltJalIa naJjpiletrw 'S1i,ą<CaJc'h ,].alt 1914-1924.
SIk'aJła ta
w osohnej s~al\i.. lalką WaJrltO'ŚĆ w Iesi iIla.stę.TJlUtią1oa:
Rub. ros. Koron
Do
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
w
w
w
w

w
w
w
w

1. 8. 1914
8. 1914
1. 1915
7. 1915
1. 1916
1. 7. 1916
1. 1. 1917
1. 4. 1917
1. 7. 1917
1. 10. 1917
l. 1. 1918
1. 4. ] 918
1. 7· 1918
1. 10. 1918
1919
styczniu
lutym
marcu
kwietniu
maju
czerwcu
lipcu
sierpniu

1.
1.
1.
1.

0.95
1.00
1.15
1.25
1.40
1.60
1.90
1.90
2.00
2.00
2.00
2.00
2.30
2.60

1.10
1.35
1.50
200
2.25
2.50
3.75

2.90
3.20
4.00
4.75
5.50
5.75
6.20
8.00
11.00
14.00
17.00
22.00

1.80
2.00
2.00
2.00
2.10
2.10
2.40
2.80
3.30
4.20
5.50
7.00

28.00
35.00
35.00
35.00

9.00
11.00
12.00
12.00
11.00
11 00
11.00
11.00
11 00

5.75
6.55
8.50
10.50

w październiku
w listopadzie
w grudniu
1920
w styczniu
\V lutym
w marcu
w kwietniu
w maju
w czerwcu
w lipcu
\V sierpniu
w wrześniu
w październiku
w listopadzie
w grudniu
1921
w styczniu
w lutym
w marcu
w kwietniu
w maju
w czerwcu
I
w sitPeCrupnl'u
W
w wrześniu
W

0.375
0.40
0.44
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.55
0.60
0.60
0.70
0.85
0.90

4.25

w wrześniu

Mk. niem.

12.00
13.00
13.00
13.00
14.00
13.00
13.00
13.00
14.00
17.00
19.00
23.00
25.00
30 JO
35.00
40.00
55.00
80.00
1 00
20.
200.00

październiku

w listopadzie

w grudniu

Mk. pol.

0.81
0.85
0.90
0.92
1.05
1.09
.

1.09
1.15
115
1.20
1.20
1.20
1.20
1.30
1.50

Li~

1.20
1.20
1.20
1.20
1.30
' 1.50

ILOn
11.00
11 00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.do
11.00
14.00
18.00
23.00
25.00

4

1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.25

4 25
4.60
7.50
10.00
14.00
19.00

23 .00
25.00
25.00
30.00
31.00
34.00
40.00
45.00
60.00
80.00
100.00

12n.OO
130.00
145.00
140.00
150.00
200.00
300.00
400.00
425.00
450.00
4.50.00
450.00

1922

w styczniu

w lutym

~;f~~iu

:

w maju

/

w czerwcu

r
;fe~~ni~
w wrześniu

:

IV październiku
IV listopadzie

"

w grudniu

28.00
31.00
40.00
46.00
48.00 .
50.QO
7000
.
120.00
180.00
320.00
750.00
950.00

1923
l .600.00
3.000.00
3.500.00
4O
. 00.00
5,500.00
12.000.00

IV styczniu

w lutym

w marcu
W kwietniu

w maju
li czerwcu

:

~fe~;niu
~ •

6~g:ggg:gg

w wrze.,nlU ,

w p$Żdzierniku
w listopadzie
li

grudniu

1924
w styczniu
w'lutym
w marcu
w kwietniu

15 000 000
.
..4.000.000.000.-

450.00
50000
5

~og:~~
650.00
750.00
85

100~:gg

120000
1400.00
1 O 00
.80 .
2.500.00
4.000.00
6.800.00
8.200.00
8.600.00
9.400.00
12.000.00

d~towellTI ~k..msikiem ~blkZCInie hę- !

d?,l e' ba'rd'z,;'c.1 Slk~l!l'D!J.I'owa,~c
\.vz;gIęd'J na "0. IX Innp,ote1k l

ze I Warloś Jł
tego·
llJ

t{)walr'F.st~'a bęqa. f' \.\-al!OlrVltO';va~1

50.000.00
125.000.00
300.000.00
800.000.00

MaI!'\kIiI emnlhv'\vanle J)Il',zez byłe nie' zooowifcllz,ań P'l'V'WItlt nlO ~ ,prra;w.nVlcłr.
~ wladrze Ok'UlP<l!cyitne :na kre P'G'wstaltydJ pr zed d:nilem 28 kw:etsatlh wSiCllrodilln'lcth (Os:tIDalriJ<!i) UW3- lli,a 1924 /rdG.1. Z cbs:zemy1C/h p'fze~ się za r-óW1ne maiJ1kom nilemiec- pilSów (ll"nzP(";'zqd:leinli ~ e obeimuJe
(Osbruble)

uważa

lU ZłotYCh.

bri"

.L

....

Z

Jeżności z weksli jeszcze ' nie ołatn:vch z kaucji. z depozytów pańs(wowych z umów ubezpieczeń

~zkodowych.
Nall,eź;nG5ci wszebklile2'o 110lne.g o
Il'IodzaUu w POIZipor'ZądJz.e'l1liiU wy~aźa-Jljle ndl\! wY1l1100nn,ooe. będ~ walll()[y-

ZIQIwam'e. bądlź w dr,odlz.e ug1QJdty m~ę
d7JV Slwooami. bad'ź w MZ'iie brwk,u
z,gooty w dlrodlze c;~dJOW1e\i 'P'l"zycze'l11 't'<Q~OO1Z. ud!zJtlCi1a s~d,~ wSlka
'zóweffc, jla/kiclI WlilnilllY Si:e trrlZyrnać
przy l1StallaillUIU milaJI'v Ij s'Posobu wa]l()IryzalL.j'i
pO'SIZIcz.eg611!1~ '&Pó'W

S:-3 all"lt.) I\lia :p18.1!1 ,p.ilenv'Sllv wYS'Ltwa- ,tych n.aUeż'!loŚC'L
sic za ró\\'- ia ~I:C 'I1a~ięi~Dja,~:e:
PII"ZV ()IIDI1eślmiu mi~1Il'V WQIJioIryIle ~w'U malt~{cm Ili'~micc·kim.
Pożyczki kvD<>teczne. ctązace na Za1cł'[ 'J}(),'sZlOzeg61Inv(:!h rodzajów na, NastQ!:;ll,:le nn,;m.'7 - ':1 7. " ;'(' Ci~\.·· ·~- ctOmpc!1, Ol) I. ' <'rrcp za~tosowano IcmlO'śc:i a zwlłalszclz! a no'ż"nczelk hy
sla w ia!'l\;"i ll1: ' f'C 11"j :ą 1wć 1'1'7'"
ustawę (' 0C::fo'lie lokatorów potl~Clnylćlh i ~luleh.\'p'olte'cl"-n~ch,
ratho'wanl~' P~~z'~;:eg6i'l1d'" l'ci~,;j~ (hvpC'(,c,:d '\11" 'eds'Kie) w'alolt'Yzu~ią s'ię m!lalta radia mnll1lilsdlrów na wddloku
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GOTÓWKA.
Dolarv . 5,185-5,1825-5,185
CZEKI.
BellZia 24,80-24.~5
HO!andia 193.90
Londvn 22.55-22.50
Nowv Jork 5,18".5
Paryż

30-29.15

Francia '-.225
Szwaicaria 92.10
Sto:k holm J37
Wiedeń
Włochv

7.325
23.10-22.90

R D1'OC' noŻ. złota ' 8
Bony zrote 0.75
MiljOnów 0.50
Poż. dol. 2,75

notow~nia giełdowe

w Londynie.

LONDYN, 12 maja (Pat)

-

Zam·

knięcie giełdy.

N. York
Francja

4~.t~

7755.00

Bel~ia

Wfochy
Szwajcarja
Hil'zpania
Portugalja
Holandja
Danja
Norwegia
Szwecja
Helsingfors
Niemcy
Austrja
Praga

giełdowe

notowania

92.62

98.7~

24.65
51.00
16f

11 67,50
25.B7
51.4C
16,45,50
174.00
bllj. 19.250
5tO,500

149,(l'l

w ParYiu.

PARYŻ, 12 maja (Pat) Sllefdy.
Londyn
N. Jork
Belgja
Hiszpanja

lmięcie

Włochy

Szwajcarja
Dania
Holandja
Norwegia
Rumunja

Kon'[owe DotowaOI'a

Zam.
77,&J
17,85
83.45
2<ł6

79,10
~26

295,00
6,6U
240

8,60

W Zurychu

•
Zamknl~cie giełdy
ZURYCH, 12 maja (Pat). DzigramalSiaj notowania ;'yły następujące:
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!le •.zda, .eZillIJ/e odd svre v.
w tÓ'rc]
Z cI '
z-'I1a'] 'Ulą s'ię
al\1e niN'ue homaści
go' iIlC,e z r,olZp'ol!'!Ządlz,ooiem Pil'ena 50. 42 i 33 PTO'';.)
wd'cnta RzpMcj z din~a 27 kwi.et.
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Obligac.ie przedsiębiorstw przem\'- n!,a T. '! zezwa, a!.1ąc: n?- Za:w:II~asłowvch
. 'I1'!iC um~w z zaSDrZez.elmle1l1l zcubezwCłi10ryzuic się zasadn,itcZlo l\1a ::;3 1T'J cc,zeil1lla hYlJ)oklCznegJo w wailuP,TQlC. palrvt~tu z-{,oteg,o z tern. że' ; o{C.h,. 'obcyc~ t o'r'a ' ~k Wbzlotvch d'7\~t
na f)(}d.sJta w lIe ocenv S,t.811111 maFl!- ' {»c~ c . ".lI.IIlI$ e~ s alr u, .z~rząJI
kowego pl"'zcds,i 'cb)o;rs Ł\\a.
s,' ale OQ'f.alSiZ8'11ne w la..rVO'SCI l'edln,e~o
suma watorvzacii moż" być JJod- I~ralm~ zl clt a ':" Zf01ych.. vVarrt()~ć
. wvższona lub zniżona.
ta ob1 .1c~a11a Jes't z-.g-ocI1fl1lle z TOIW(\Wkładki oszczędnościowe w ka- .n-zadrWl lf€m Prc'Z vdlc'nva 11Ja 'Pod",ta~
sach oszczednoŚciowvch
",,;j,e 'cen c.z,vst.eg-o zt~ta na giddlZ!'e
pr'z,emcho'wuj<e sli:ę
na P1od'Slt:a w:e w L()fnclVlf1nl~ I plr'Zec~ęt,I1'e~i() kt1'rsu
przes.Z:aJcowćlJnila
alktywów daillej rUl!1lta sziOOlri!li1lgla.w D?lSitaoi cz-e~m
,'kaISY. Na telJ slame'J podlStawl:le na- 'na. ~oilld'Vfl na ~ileJdząle WM''SIZ'aJWstąJPł w ,a[loQ'Ylz-a'cja śwli.a, d 1 cz' eń. t'!a- ~kJ,e.1.
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Z'alkladów ubezpieczeń na życie. w~rl'osc Je In,ego M:ama ·.otOI a
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Wkładki oszczednościowe w ban- dmllU 7 b. m. wyn{}stlfa 3 zł. 43.73
kacb i P. K O
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SlUllY oll'al~ nall,eŻinlQlśc[
ralChun- tYIC:h og-talslza'l1a hędlZlile Sltaffie
w
1k6w h'.,eią.cyc'h f)<rJ:,eralchawuje s'ię MIOitl'ilt'olr'zc BOll slk:m".
'tylllko wed~'lllg s'tolSiunlk:u 1 :zło1eg-o
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"', v { u~Z{me są owa, oryzaCIl na

] .6110.000.1.800.000.1.800.000.1.800.000.-
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mioclh ~S'~Qldłtl'ilOh n,~ .2~ plf101ce.nt, . inylClh il?aJ le'gJ?I'ii d~ulŻin,m(ó.w. wv~ota
w b. d:z~lel'l1!lcy Pll1Us!k1lle] 1 Mallwo,! - 'I1le z 1ed'n el S'own1y WlO'lillC\ i zmszsce wSlcJhodln,jlc'J u,a 15 PI!"OIC. sfllJmy : az,eln!ilallTIu. ik t'óa-c wodilla SPOrwo>110,()MiICIZlOI!N~d wedlług- wyżej TJodaJ:!ej I w'<lll'a. z dirUJgJile'j zaś dlug,ol!lctll1lillTI 0slkail,il t. j. 11a 25, 20 i 15 l))'foO'C. pa'r v- Iklfle'sem ilnflalcj'i, k,tóry zmill'ie'jlszył
te'tu z,jlot'O'\vego.
n'i e.p o~1J i,elrn hc kaJpitaJt ruchomy i
Po'Życz~ki lly;pot'C'c:z.ne. ciążące pa v<::m sameu-n obnu'ży! ceny wSlZyst31lietuiChQiJ11 l ośoiadl. nOle podlJegającv !k':ch W',eJkszyc'h ob i'elktów . WlreSlZusta!wlhe o ochPOlTlli,e \.olka,tolfóW (IlV- cie og'ra'l1'kzCII1,iiam1 Drawnemi. kt ńpC1Jtelk,j wi1e1sikie i fahqnCl'I1 e) w3.1,)- r e obrn i.żYlv dlo.chodmvo'Ść i wa'l'rV'ZIll!.ią się w zalchodillilej KOill'g 'n'- vość ,po'Slz'cte,g-ó!iIlV1Ch rodzaj6w m:ł sówce l/1a 501JiWC..
w ś'rootillwwe:j iątlków (o.c'h mn'a loilm'tl()lr6w. oWtaKOill'g'resówce. na 42 procent.
we ni'c:zc'fli;la WYWOIZU Zlilem'ilo'pł'odów,
w'sClhoooi'ej KOilllglrCls,ó>wce i zalchod- ogra'Dli,C'ze'nli'a s>nr'Ze.Q~żv 'l1'iterruC'h'Jnij,e:J Ma~JQipQlI'Sl()e na 33 pa-OIC .. na t. mości wtięok:slZYch .
a te'ra'z nadTO
zw. Z!ilem!aiCh wSlchodln'ilch
na 24 wvs'Olkk św iadlczeilllia 1)odarllwwe 1•
J)it'OIC.. w Ma~o'pol1>sc' e wSJoho.run1'ei i Z }a,wilsiko ohnlilŻemJia Sqę \vszellkkh
w b. dJziJelllJ1ilcy pruskiej iIlla 15 P'rQlC. wie!r'zvtellillości jest powsze'chne w
palJ'yteru zloltego. ()Ibltiloroneg-o we- całej Emo:JYi,e i wszędzie. gd1zie nadile p'odam,e'j slkal!li.
<;tąlJ)~l r 'S'padeij( wall'll'ty obnilżyły S';r~
PO'ź:vlCzlk, [ n:i,eubcz,picClwoe hvpo- temsalmem TO.szICZeillJlla wilerzV'Ciielli
teczlni'e oralZ
- w nieik't6rych !klradaloh na wet bar
należności z kredytu towarowe~o, dzo dotJk!ilwk'
(we Pml1lojij 'la
a także należności z tytułu w eksli, mn'i.c.iwi'Cc:elj 33 pmce'O't. we Wt.odotad nie zrealizowanych.
Slz,edl na 23 Ip r .. w I3elgjli na 27 J)Il'o
a j'llŻ p:j'a:tmyc'h. walonl"Z u j ą slię na l:: el!1le. w Ozedl ,adl 'I1'a 15 PIl'()!c.. w
10 'j)/WC. PaJrV'i!C't'l1 zlotowe'goo.
Austrji 'I1a dlrobny ulfamelk 1 piwe.,
Listy zr.stawne
a nawet w SZ\\lJaj'caJr.N 92 prroc.)
()łj)ii'ewadąc.e na wallu1Y b. 1J'aństw
Tarrn. gwe ten s'PIaJdJek j)/nzybrał
.zaoOlI'ozych maiz na m'<liJ1k i pOliskle. TOZlmi'arry kaJtalS/tlI'ofalne. jalk n. p.
hędą slko'llwe'l"tG'Waill le na lń!StY za- w N ilemcz ech na!st aputa w clirod'ze
sta",v'l1e z!fotcywe. WYiP'us'zcznne "\1 r-raw oda,\V'C:zC'.i waJl!olrVlaicja da wpod~,tawile zwailoblrY'z!Qi\varrn·ic:h w ;el iIlY1C!h zobowiazań. wallloa-vzalClj a ta
rzytdności hYl]J'otec z't1Y'oh
d3.'nd jedma<k iest ba'rd'z,o iI1i'Slka.1J:o \VY1l1()(.)j'
in ISltylt:ucji kredytu dlJtlg{)l:e'l"llTIlil!1lowe tvlik,o 15 pmceill,t - jeSJt więc na
g-o, p.r:zYOlelm
olg M 'll liżSIZa. nli,ż w POI!SlCe . W AJIllisty wylosowane i niewvlosQ...'a- strją dll a bail'd.z.o QI~,a'!l~IC'l()iIle,i rorune traktowane będą na rć wni.
PY zOIbowiąJzań
plJ.1zedwlQdeil1fnyl~h
USlty z·a's1la wne z.lotowe wv:JJ<Usz Wlpil'owadz'oill/o \vaalOłl'YlzalCje na]O
eza s,ię do wysolkolŚCIi (),g-ólne j SI1- f)II'1olcemt
'
my ,, ) el"l y te IiIl ości hV'P'oteoz'11vch
pnzy pOldłz1ilalle ()Ibs:zGlrll pańSJtwa
d.a'neji'11S,tyt'llC~i i będa p'odlZ!ielo~le na srr erfy dll a WiaUIOIryz.alCii 'Dożymiędlzy wlaśckie,!'i da W'11VC'll !iISrÓ"N czek lIYPOlte.c.ZiIlvcih. ilCitetrlowata s,ję
St'o'Sunck \V j~lk1i:m nastąpi wvmia- rada miIlJl'lslt[·Ów
z jed/tleJ SllIroilY
na d:ao\\lnyJCih b~ltów na nowe, bę- w:zg;!cdami na ZJmirunc lkomdunIDtlUil'
dzic zhHiŻon y do sum y f,łl"zelra'cho- rro,<:.pod:all"cz V'ch i s11aill obdiuienna
w~la od'P(),wiedill;~b hY'1J'ovelk
(a nli,elpulchomo'śd
w PfQlsZIC'Ze,gólnv~h
wnęlC 'fup. plrzedw. lillSlty la'S't. tmva- cześc iladl lJ)Iallstwa. z dlrugiJed zaś
rzv-stwa kwd. m'ilC'i'slk~ie'g'O na 100 stlOlPolltile:m lZiIllilsZlCil'eul'ila wo.jClTIiIle:g-o
1'l1bl i. b.~dą wymi. e'n~o't1.e w stosu,n-Il',afkli,emu 'polszc'z'e,g-óln'e 'ObSIZGlr y pa~
~\:'U, zbll,zo.n:V'I'1l dlo 2::> JJlfiQlC. palryte- s'twla !11!-eg-ty.
tu ztolt'e~o. Pnv ;;lowalrzvshv1ile krc

WARSZAWA 12 maja (Pat). - Na
dzisiejszej giełdzie urzęd!lwej notowa·
nia były następujące:

celne.

N~:i.J~~k

pLon yn
aryż

~:~

24.62

54,10

Mediolan
Praga
Budapeszt
Ijelgrp.d
Sofja

~~~~~~s~t

25,07
16.50
' 0,00,62
6,rJT,&J

4,10

o,oo~~

PRODUKCJA STALI W ANGLII
• "

•

lak donosI Na'honal federation. CIf Iron Cł>nd Stee,l. pr<>dulreia
stall była w marcu rekordowa.
;vynosda ona 825,200 to~n~ wobec
/67.600 w lutym. PrzecIetn·1 n!~p'
Sieczna PTiJdL:kc.j'a w 1923 r . WYnosi1ła 821.00·) tonft.
BANKRUCTWA WE WLOSZECH
W .
k - t I
b
IPlerWSZvm
war
a e r. . .k.0•
1
t t. •
giosZO'n() 186 uPa!diO~Cl. w ro u
ubi'eg-tvm - 1208. w 1922 r. 722. w 1921 - 252. W 1920 r, II
t
155.. ~śc b~nk'l"llJctw svst~mił y~
{:zme s}e zWIeksza.
BELGI.TSKA POLITYKA CELNA.
I

,no~

Wkrótce zos.tanie orzYieta
f
t
ź
O wZlroŚoc,ile Wlpilvwów
slkarhu wa tary a ce na. Mdwy sza o,na
pa'I 1shw 'z oer świla, dczą Inla'SI"'CP11ią- ZiIlaoznu·e da na .sze,r e <z ar~Y,ku~
oc cvfirv:
ag,M'em do dillQa 20-~o Mw .. DoWchczas ' Istl11ćlJta mIedzy
k'wUiCJtiI1QIa rr. b. w dhąlglu ,r oku bijl eża- ~ehDa. - Lu~slCmbur~iem i F~an:
'CelgJo :w;Dłvtndlo z oelt 40.602.832. w <CJ" k?Tlwenc?a ha.n?J.~wa. dZIekl
Gzem w monellalC'h zlllQlt. 3.234.447 kt6re~ bvb U!DrZVw.JieJOw~na ..Kon
iimnlk:ów zl,otvICIh;
w stylcz,n!u IwencJa {la została wVPowIedzlal!1a
5.259.617 Dr.
z cze.1ro w -z1t'ocie ~ob~,c czego n.owa tar,:fa zag-ra·
559.427. w lIUrtynn 7.295.~10 ]r. zł.. za tnteresom francusklm· Pnd'Z ClZleł.1ro w 7.,~olCJile 572.873. w mM'CU lCzas spotkćlJn.ia POIincarego 7. Theu
12.712.728 fir. !Z., z czego w zfi()lo:ie 'l11lsem omawiamo te SDra we. p-osta
1.204.472, w lk'WIiIetnQu 15.334..1575 'nowiano. że bedzi,e przvięta spefr. 1Z.t.. IZ oz,Clg'O w 'ZiOOc& 1.786.378. cjalna u.stawa. d.zie1ki którei nowa
tarVlfa naTaz'i'e nie be·dlzie stO'Sowa
Dr. med. Gustawa
'ua do I"mncii. W miedzyczasie
t',()ZiOOczna slę rokowania w sprawie nowej kOJ1.wen,cii Iland:lowe.i.
Chorob;y kob1iece i akuszerIa. franCja daiy do tego. żeby utrud
W61c%anska Nr. 4.
nić ,i mport towarów niemieckkh
Przyjmuje od stociz. 5 do 5 po pol.
do BeJa

m..

Zand"Tenenbaumowl

~ł

_______________________________________
13_._V_.__O_t_-O_S__

P_OL_S_p~~~1~~~~.

Tow.

________________

Licytacje przymusowI.

Podatkowy Magistratu m. Łodzi niniejszym podaje do
Pllłośnlków
wiadomości, że w dniu 14 maja 1924 roku odbędą się licytacje ruGrand-Hotel.
chomości niżej podanych osób za niewpłacone podatki:
Ajzenberga A., Konsłantynowska 90, lustro. Grosberga, Pańska
W czwartek, dn. t5 b. m. o g. 8.30 wiecz.
15, rower. Orinbauma 1., Pieprzowa 14, stół i 2 krzesła. KrakowPo raz pierwszy w Łodzi I
skiego Z., Pomorska 69, lusterko. Sztal M., Brzezińska 10, lustro,
kanapa, kredens, 6 krzeseł. Olewskiego, Konstantynowska 150, kredens. Chabańskiego A., Cmentarna 3, szafa, kanapa i 6 krzeseł.
Chabańskiego S., Al. l-go Maja 35, tremo i kredens. Rosena Oh .,
Narutowicza 5, 7 sztuk towaru. Felisiaka P., Okrzei 28, zegar i 2
krzesła. Dudaka, Zawadzka 15, lustro i zegar. Feldsztajna A., Zawadzka 28, szafa. Landaua D., Gdańska 5, zegar stojący. Dudelczyl{
N., Zawadzka 16, tremo. Grinberga D., Zawadzka 23, kredens. Kuźmiński N. M., .lawadzka 15, szafa. Cukiera M., Nowo-Cegielniana
17, 2 krzesła. Zmigrod H., Zawadzka 30, pianino, kredens i 2 saDr. Melanji Grafczyńskiej
mowary. Hanigsberga A., Konstantynowska 107, 50 łokci desek.
Ingbera S., Pańska 12. szafka. Garbarskiego S., Nowo-Cegielniana 19,
z Krakowa:
toaleta. Landaua H., Zawadzka 40, towar. Landaua N., Zawadzka 52,
maszyna do szycia i szafa. Szajniaka M., Zawadzka 26, stół, bieliźniarka 1 szafa. Kaffemana A., Zawadzka 22, kredens. Grinb;nga M.,
ilustrowany przez
Al. I-go Maja 21, 2 szafy. Joffe A. L., Nowo-Cegielniana 27, tremo.
Podzarskiego, Al. I-go Ma1'a 51, pj;zykrycie z łótek. Szulca G.,
p. Halinę Plarkowlcz-SBmldwnę
Szkolna 8, szafa. Weylanda F., Zawadzka 37. zegar. Cederbauma
(skrzypce)
J. M" Szkolna 33, biurko. Cederbauma Ch., Pańska 12, zegar.
Blachsztajna, L..awadzka 24, zegar. Szwarcbauma A., Zawadzka 33,
p. Dyr. Teodora R."dera
szafa. ZajferŁa, Szkolna ) 4, szafa. Bilandera A., Szkolna 28,- 1remo.
(fortepian)
70l
German A., Zawadzka 44, szafa. Lipszyca B., Zawadzka ;,6, kredens.
We(zoński J., Zachodnia 17, kredens. Ehrich M., Skwerowa l, biurfragmentami z sonat: Corelliego, Bacha,
ko i szafa. Koplowicza A., Al. I·go Maja 19, zegar. Sołowiejczyka,
Brahmsa, Mozarta, Beethovena, Regera
Wólczańska 4 J, tremo, kredens, szafa, samowar, stół. Charocha,
i Hindemitha.
Traugutta 2, szafa. Chudy H., Piotrkowska 89, tremo. Rabinowicza
S., Piotrkowska 58, towar. Landaua, Piotrkowska 66, szafa. Futerwana 1., Traugutta 2, 150 m. towaru. Cukiermana, Piotrkowska 50,
4 sztuki towaru. Goldfedera M., Piotrkowska 77, lustro, stół, 3
krzesła i 2 kasetki. K. Heniga, N"rutowicza 4, kredens, 3 trema, otomana, zegar, urządzenie gabinetu, 2 szafy od rzeczy, kasa ognio.1.1
trwała. Lenkińskiego, Piotrkowska 107, kredens. Lourie B., Piotra
kawska 28, kasa ogniotrwała i 6 sztuk towaru. Marguliesa L, 2
Pułku Strzelców Kaniowskich 12, kanapa. Szajniaka, Północna 12,
kredens, otomana, tremo, stół, obrus, umywalka, samowar ze stoJikomfortowo urządzona, bhsko dworca kolejowego, kiem. Wiślickiego, Nawrot 7, szafa. Lasmana, PiotrkOWSKa 54, 50
połotona w piE:knym parku, katdy pokój z własnym metrów towaru. Dykman Z., Piotrkowska 80, 2 sztuki towaru. Krabalkonem, wykwintna kuchnia, ceny umiarkowane kowski Z., Pomorska 69, kasa.
bo
d
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Pluzykl.

,,0 rozwoju sonaty skrzypcowej"

TRUS '"AWIEC
Willa "ARKADIA"

otwarta od 10 maja b. r.

Zgłoszenia u Dokt. Bernsteinowej na miejscu. 702-4
Zarząd Farbiarni i Wykończalni "Dobieszkó';vSp. Akc. W Łodzi, zawiadamia pp- Akcjonarjuszów,
te dn. 31 maja 1924 roku o godz. 1.1-ej.pr~ed południem w lokalu Zarządu przy ul. SIenkIewIcza 84/86
W Łodzi odbędzie się doroczne
następującym porządkiem

dziennym:

Wybór Przewodniczącego
2) Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
za rok 1923
3) Podział zasku za rok 1923
4) Budżet na rok 1924
5) Wybory
a) jednego członka Zarządu
b) jednego zastępcy członka Zarządu
c) Komisji Rewizyjnej na rok 1924
6) Wnioski
Pp. Akcjonariusze, tyczący sobie wziąć udział
fi zebraniu, zechcą na dni 7 przed zebraniem złożyć
swoje akcje lub zaświadczenia w Zarządzie Spółki
w Łodzi.
W razie niedojścia Zebrania do skutku w terminie
wyżej wymienionym, nastE:pne Walne Zebranie odbE:<;1zie się w dniu 14 czerwca 1924 r. o tejże porze i
w tymte lokalu i bE:dzie prawomocne bez wględu na
Uość reprezenłowanych akcji.
- 4790-1
1)

Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Tkackich

"Hirszberg i Birnbaum"

Wlodzi

podaje do wiadomości pp. Akcjonarjuszów, że VI dniu
3 czerwca 1924 r. o godz. 5-ej po poło odbE:dzie się
w lokalu Zarządu w Łodzi przy ul. Wodnej 23

ZWYCzajne Walne
Zebranie
akcjonarjuszów z następującym porządkiem dziennym:
1) Zagajenie i wybór przewodniczącego
2) Sprawozdanie Zarządu; Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej; rozpatrzenie i zatwierdzenie
bilansu za n;>k operacyjny 1923 i podział
zysków.
3) Budżet na rok t 924.
4) Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
5) Wnioski Zarządu i pp. Akcjonariuszów.
Gdyby powyższe zebranie nie doszło do skutku,
natenczas odbędzie się w dniu 17 czerwca .1924 r.
o godz. 5-ej po poło VI tym samym lokalu, w drugim
terminie Walne Zebranie i b~dzie prawomocne bez
względu na ilość obecnych.
4737-1
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